
     

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r.,                         
poz.250) 

Składający 
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęka przez których 
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Ostrołęki, deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, za wyjątkiem, o którym 
mowa w art. 6m, ust. 5, pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Miejsce składania 
 
Budynki Urzędu Miasta Ostrołęki  przy ul.  gen. Tadeusza Kościuszki 45 i  Plac gen. Józefa  Bema 1  

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami. 
 

ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne):1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ2 (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 

 właściciel nieruchomości 

 współwłaściciel nieruchomości (podać udział w lokalu mieszkalnym) 

 użytkownik wieczysty 

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:  

 Pierwsza  deklaracja   

 Korekta deklaracji   
 
RODZAJ NIERUCHOMOŚCI3 (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość): 
 

Nieruchomość zamieszkała – zabudowa jednorodzinna 
 

 Nieruchomość zamieszkała - zabudowa wielorodzinna  
 
a) W części nieruchomości zamieszkałej deklaruję, iż: (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną 
możliwość) 

 na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na 
papier i tektura (pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (pojemnik 
żółty), szkło (pojemnik zielony), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe 
odpady zmieszane (pojemnik czarny) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na 
terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę 
odpadów, wynoszącej   9,00 zł/osobę.4  

 na nieruchomości znajduje się ogród o powierzchni ……………………….. m2 

 ogród wyposażony jest w urządzenie do kompostowania odpadów biodegradowalnych (proszę załączyć 

informację o sposobie kompostowania odpadów).  
 
 
 
 



 na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Zwiększona 
stawka opłaty wynosi  13,50 zł/osobę. 
 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA:……………………….OSÓB 
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób oraz stawki opłaty): ………………….…………… zł 
 
b) W części nieruchomości zamieszkałej przez osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny deklaruję, iż: (odpowiednie 
zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 

 na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na 
papier i tektura (pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (pojemnik 
żółty), szkło (pojemnik zielony), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe 
odpady zmieszane (pojemnik czarny) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na 
terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę 
odpadów, wynoszącej   6,30 zł/osobę  - po odliczeniu 30% zwolnienia.  

 na nieruchomości znajduje się ogród o powierzchni ……………………….. m2 

 ogród wyposażony jest w urządzenie do kompostowania odpadów biodegradowalnych (proszę załączyć 

informację o sposobie kompostowania odpadów).  
 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA: ……………………….OSÓB 
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób oraz stawki opłaty): ………………….…………… zł 
 
ŁĄCZNA OPŁATA  za gospodarowanie odpadami, (liczona jako suma części a i b)  wynosi .......................................... zł. 
 

Nieruchomości niezamieszkałe5 

 
Deklaruję, iż: (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 

 na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na 
papier i tektura (pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (pojemnik 
żółty), szkło (pojemnik zielony), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe 
odpady zmieszane (pojemnik czarny) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na 
terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę 
wynoszącej: 

 
1) 4,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 l, 

2) 9,10 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 l, 

3) 18,60 zł  w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 l, 

4) 83,80 zł w przypadku pojemnika o pojemności 1 100 l, 

5) 190,50  zł w przypadku pojemnika o pojemności 2 500 l, 

6) 407,00 zł za pojemnik ASD – 5 500 l, 

7) 518,00 zł za pojemnik KP7 – 7000 l, 

 na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Zwiększona 
stawka opłaty dla poszczególnych rodzajów pojemników lub worków wynosi: 

 
1)  6,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 l, 

2) 13,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 l, 

3) 27,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 l, 

4) 125,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności 1 100 l, 

5) 285,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności 2 500 l, 

6) 610,00 zł za pojemnik ASD – 5 500 l,  

7) 777,00 zł za pojemnik KP7 – 7000 l,  

 
 
 



DEKLAROWANA LICZBA POJEMNIKÓW O DANEJ POJEMNOŚCI ODBIERANYCH W CIAGU MIESIĄCA:6 

 

Pojemność Ilość (szt./miesiąc) Stawka opłaty Iloczyn pozycji 2 i 3 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

    

    

    

 
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby pojemników lub worków oraz stawki opłaty): ………………….…………… zł. 
 
 
 Nieruchomość określona w artykule 6j ust. 4 ustawy (nieruchomość w części stanowi nieruchomość 

zamieszkałą i w części nieruchomość niezamieszkałą)7 

 
a) W części w jakiej nieruchomość jest zamieszkała deklaruję, iż: 

 na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na 
papier i tektura (pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (pojemnik 
żółty),  szkło (pojemnik zielony), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe 
odpady zmieszane (pojemnik czarny) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na 
terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę 
odpadów, wynoszącej  9,00 zł/osobę.  

 

 na nieruchomości znajduje się ogród o powierzchni ……………………….. m2 

 ogród wyposażony jest w urządzenie do kompostowania odpadów biodegradowalnych (proszę załączyć 

informację o sposobie kompostowania odpadów).  

 na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Zwiększona 
stawka opłaty wynosi 13,50zł/osobę . 
 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA: …………………….OSÓB. 
WYSOKOŚĆ OPŁATY OD ZAMIESZKAŁEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI WYNOSI (liczona jako iloczyn liczby osób oraz stawki opłaty): 
………………….…………… zł 
 
 
b) W części w jakiej nieruchomość jest zamieszkała przez osoby korzystające z Karty Dużej  Rodziny deklaruje, iż:  

 na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na 
papier i tektura (pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (pojemnik 
żółty), szkło (pojemnik zielony), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe 
odpady zmieszane (pojemnik czarny) zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania porządku i czystości na 
terenie Miasta Ostrołęka. Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę 
odpadów, wynoszącej   6,30 zł/osobę  - po odliczeniu 30% zwolnienia.  

 na nieruchomości znajduje się ogród o powierzchni ……………………….. m2 

 ogród wyposażony jest w urządzenie do kompostowania odpadów biodegradowalnych (proszę załączyć 

informację o sposobie kompostowania odpadów).  
 
 
 
 
 
 



LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA:……………………….OSÓB 
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY (liczona jako iloczyn liczby osób oraz stawki opłaty): ………………….…………… zł 
 
c) W części w jakiej nieruchomość jest niezamieszkała deklaruję, iż: 

 na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych w podziale na 
papier i tektura (pojemnik niebieski), metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe  (pojemnik 
żółty),  szkło (pojemnik zielony), odpady komunalne ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy), pozostałe 
odpady zmieszane (pojemnik czarny). Składając deklarację oświadczam, iż przysługuje mi prawo do stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej dla mieszkańców deklarujących selektywną 
zbiórkę wynoszącej: 

 
8) 4,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 l, 

9) 9,10 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 l, 

10) 18,60 zł  w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 l, 

11) 83,80 zł w przypadku pojemnika o pojemności 1 100 l, 

12) 190,50  zł w przypadku pojemnika o pojemności 2 500 l, 

13) 407,00 zł za pojemnik ASD – 5 500 l, 

14) 518,00 zł za pojemnik KP7 – 7000 l, 

 
 
 

 na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Zwiększona 
stawka opłaty dla poszczególnych rodzajów pojemników lub worków wynosi: 

 
8)  6,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 60 l, 

9) 13,60 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 120 l, 

10) 27,90 zł w przypadku pojemnika lub worka o pojemności 240 l, 

11) 125,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności 1 100 l, 

12) 285,70 zł w przypadku pojemnika o pojemności 2 500 l, 

13) 610,00 zł za pojemnik ASD – 5 500 l,  

14) 777,00 zł za pojemnik KP7 – 7000 l,  

 
 
 

DEKLAROWANA LICZBA POJEMNIKÓW O DANEJ POJEMNOŚCI ODBIERANYCH W CIAGU MIESIĄCA: 
 

Pojemność Ilość (szt./miesiąc) Stawka opłaty Iloczyn pozycji 2 i 3 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

    

 
 
 
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY OD NIEZAMIESZKAŁEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI WYNOSI (liczona jako iloczyn liczby pojemników lub worków 

oraz stawki opłaty): ………………….…………… zł. 
 
ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONEJ W 
ARTYKULE 6J UST.4 WYNOSI (liczona jako suma części  a, b i  c ): ………………………………………… zł. 
 
 
 
 
 
 



 

Objaśnienia:  

1. W przypadku, gdy nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego należy podać numer ewidencyjny 

nieruchomości nadany w rejestrze gruntów. 

2. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

3. Deklarację należy złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości.  

4. Do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza się stosowanie worków, z wyjątkiem odpadów 

biodegradowalnych (pojemnik brązowy) oraz odpadów zmieszanych (pojemnik czarny). 

5. Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne (nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza oraz zlokalizowane 

są urzędy administracji rządowej i samorządowej, instytucje edukacyjne, sądy i instytucje egzekucji prawa).  

6. W tabeli należy wpisać: w kolumnie (1) – wybraną wielkość pojemnika, w kolumnie (2) - deklarowaną ilość odbiorów                   

w miesiącu (w zależności od potrzeb), w kolumnie (3) – stawkę za wybrany pojemnik określoną w punktach od 1 do 7,                        

w kolumnie (4) – iloczyn wybranej stawki opłaty i ilości odbiorów w miesiącu. 

7. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stosuje się zasadę sumowania 

należności, tj. podaje się wysokość opłaty jako sumę wyliczoną w deklaracji w poz. a) i c) ewentualnie (w przypadku 

nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy korzystający z Karty Dużej Rodziny) – w poz.  a), b) i c). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..……………………………………………… 
Data i czytelny podpis składającego deklarację 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Składający deklarację  są obowiązani, w terminie 14 dni od momentu  zmiany liczby osób uprawnionych, 

ujętych w   deklaracji poprzedniej, złożyć następną deklarację.  



 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 

 

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) 

informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Urząd Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce przy Placu Generała Józefa Bema 1, kod pocztowy 

07-400 Ostrołęka. Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się 

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych,  

w szczególności w zakresie wykonywania przez Ciebie przyznanych Ci na mocy RODO uprawnień.   

Z IOD możesz skontaktować się: 

a) wysyłając e-mail na adres: iod@um.ostroleka.pl; 

b) osobiście w siedzibie administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:   

a) art. 6 ust.1 lit. C RODO w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w 

szczególności wynikających z: 

 art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.   

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i fizycznego w Urzędzie Miasta Ostrołęki, stosujemy monitoring 

wizyjny.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) odbiorcy odpadów – podajemy im jedynie adres nieruchomości; 

b) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – podajemy im państwa imię, nazwisko adres. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym Administrator, na podstawie przepisów 

prawa ma obowiązek je udostępnić np. sąd, prokuratura, policja, itp. 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania złożonej deklaracji, jak również przez 10 

lat od chwili jej wygaśnięcia. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprostowania danych 

osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Urząd Miasta Ostrołęki z siedzibą 

w Ostrołęce przy Placu Generała Józefa Bema 1, kod pocztowy 07-400 Ostrołęka lub na adres e-mail: 

iod@um.ostroleka.pl 

11. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6m. ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie może skutkować wydaniem przez Prezydenta 

Miasta Ostrołęki - decyzji określającej wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki,  zgodnie z 

art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

13. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na 

profilowaniu.  
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