
 

 

UCHWAŁA NR XIX/161/20 

RADY GMINY W OSTROWIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ostrów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019r., poz.506 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Ostrów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ostrów według załączników do niniejszej 

uchwały:  

1) załącznik nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ostrów, na której zamieszkują mieszkańcy; 

2) załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku; 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1 pkt 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Ostrów obowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Ostrów w terminie 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

2) Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana, będąca podstawą do ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 3. Deklaracje, o których mowa w §1 pkt 2 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Ostrów obowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Ostrów w terminie 

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

2) Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana, będąca podstawą do ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 4. 1.   Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz. U. z 2019r., poz.162 ze zm.), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r., poz. 700 ze zm.). 
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3. Formularz e-deklaracji dostępny jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem: 

www.ostrow.gmina.pl. 

4. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-PUAP dla Gminy Ostrów. 

5. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której 

elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy 

druk deklaracji w formacie DOC albo DOCX, określony niniejszą uchwałą. 

6. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki nr 1, 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów.  

§ 6. Uchyla się uchwałę nr XVIII/147/20 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 18 marca 2020r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ostrów. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXIII/120/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ostrów oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z wyłączeniem §1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r . 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Józef Bajor 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/161/20 

Rady Gminy w Ostrowie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO 
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADMI KOMUNALNYMI NA TERENACH ZAMIESZKAŁYCH 

W GMINIE OSTRÓW 
 

POWIAT: ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE 

 

Podstawa prawna:   
    
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                            
(j.t. Dz.U. z 2019 roku poz. 2010) 
 

 

Składający deklarację: 
 

 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Ostrów. 

 
Miejsce składania: 
 

 
Urząd Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI   
 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać datę w 
formacie dzień, miesiąc, rok): 

1. 

 PIERWSZA DEKLARACJA 
 

(data deklaracji:        ….. - ….. - …..….. ) 

2. 

 KOREKTA DAKLARACJI 
 

(data zaistnienia zmian:  ….. - ….. - …... ) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

Zaznaczyć właściwy kwadrat 

3. 

  WŁAŚCICIEL                                            WSPÓŁWŁAŚCICIEL                        NAJEMCA, DZIERŻAWCA              

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY               ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI        

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – OSOBA FIZYCZNA  

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

4. 
NAZWISKO: 
 
 
……………………………………….. 

5. 
IMIĘ: 
 
 
……………………………………………. 
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6. 

PESEL: 

 

7. 

TELEFON 
KONTAKTOWY: 

8. 

E – MAIL: 
 
 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA  

9. 
KRAJ: 
 

10. 
WOJEWÓDZTWO: 

 
 

11. 
POWIAT: 

 
 

12. 
GMINA: 
 

 

13. 
ULICA: 
 

 

14. 
NR DOMU/NUMER LOKALU: 
 

 
15. 
MIEJSCOWOŚĆ: 
 

 

16. 
KOD POCZTOWY: 
 

 

17. 
POCZTA: 
 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  

18. 
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI W 
REJESTRZE GRUNTÓW: 

 

19. 
OBRĘB GEODEZYJNY 
(MIEJSCOWOŚĆ): 

20. 
NUMER DOMU/ NUMER LOKALU: 
 

 

F. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA 
Z CZĘŚCI D.2.  

21. 
KRAJ: 
 

 

22. 
WOJEWÓDZTWO: 
 

 

23. 
POWIAT: 
 

 
24. 
GMINA: 
 

 

25. 
ULICA: 
 
 

26. 
NR DOMU/NUMER LOKALU: 
 

 
27. 
MIEJSCOWOŚĆ: 
 

 

28. 
KOD POCZTOWY: 
 

 

29. 
POCZTA: 
 
 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. 

niniejszej deklaracji zamieszkuje:  

(wpisać liczbę mieszkańców do pola nr 30) 

30. 
 

………………………………. 
(liczba mieszkańców) 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E. niniejszej 

deklaracji jest wyposażona w kompostownik:  

(wpisać TAK lub NIE do pola nr 31) 

31. 
 

………………………………. 
(wyposażenie w kompostownik) 

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA ZBIERANIE I ODBIERANIE ODPADÓW W 
SPOSÓB SELEKTYWNY OKREŚLONA W UCHWALE RADY GMINY        W 
OSTROWIE W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWKI 
TAKIEJ OPŁATY: 

(wpisać stawkę opłaty do pola nr 32) 

32. 
 
 

 
                                          zł 
………………………………. 

(stawka opłaty na 1 osobę) 

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ZWOLENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI 
KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH 
OKREŚLONA W W/W UCHWALE: 

(wpisać wysokość zwolnienia do pola nr 33 – w przypadku oświadczenia o 
nie posiadaniu kompostownika wpisać 0,00zł) 

33. 
 
 

                                           zł 
………………………………. 

  (wysokość zwolnienia na 1 osobę) 

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI PO 
ODLICZENIU PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA : 

(wpisać różnicę pomiędzy stawką z pola nr 32 i 33 do pola nr 34 ) 

34. 
 

                                          zł 
………………………………. 
(stawka opłaty na 1 osobę) 

WYSOKOŚĆ WYLICZONEJ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

(iloczyn pola nr 30 i nr 34 wpisać do pola nr 35) 

35. 
 

                                           zł 
………………………………. 
(wyliczona opłata miesięczna) 
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36. 
WYSOKOŚĆ WYLICZONEJ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SŁOWNIE 

ZŁOTYCH: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(wyliczona opłata miesięczna z pola nr 35 słownie ) 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

37. 

Oświadczam, że jestem  świadomy/a odpowiedzialności karno – skarbowej za podanie danych 
niezgodnych ze stanem faktycznym 
 
 
 
 
………………………………………………………..                                             ………………………………………………….. 
            (miejscowość i data)                                                                                              (czytelny podpis) 
 
 

J. ADNOTACJE ORGANU  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pouczenie 
  
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ostrów deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:  

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

b) 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

2. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej w jej niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.)  

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Ostrów określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 

dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła 

zmiana. 

5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o 

tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy Ostrów na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie 

w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące stosując wysokość stawki opłaty 

podwyższonej. 

6. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7 poniżej 

7. Przepisu według opisu pkt 6 powyżej nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca  
w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; 

8. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Ostrów zawiadamia 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej 
stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do 
złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej  
w zawiadomieniu. 

9. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
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18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114). Deklarację w formie elektronicznej 
właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy  
e-PUAP dla Gminy Ostrów. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-
paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy 
druk deklaracji w formacie DOC albo DOCX. 

 
 

INFORMACJA O PRZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów,  

tel. 17 745 11 60  adres e-mail: info@ostrow.gmina.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Ostrowie w sprawach dotyczących przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy w Ostrowie, w tym realizacji Państwa praw, możliwy jest pod adresem e-mail: 

kancelaria@adwokatcurzytek.pl  

 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi, 

 w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach 

 

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

 

5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa np. służbom, organom 

administracji oraz innym podmiotom jeżeli wykażą interes prawny. 

  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wyrażenia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody – co do danych, których podanie jest dobrowolne. 

 

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych, 

dotyczących Państwa osoby narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych 

osobowych.  

 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe – konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia 

stosownej deklaracji 

 

9. Wobec danych osobowych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/161/20 

Rady Gminy w Ostrowie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

Pieczęć urzędu 

  

 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB 

INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE  
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU. 

 

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. 2019r., poz.2010). 

Składający:  
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, na terenie Gminy Ostrów.  

Miejsce składania:  
Urząd Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 (osobiście w sekretariacie lub listownie). 

Termin składania: 
1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
2) Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana, będąca podstawą do ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Właściciel nieruchomości wypełnia deklarację czytelnie, dużymi, drukowanymi literami.  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI   
 

WÓJT GMINY OSTRÓW, 39-103 Ostrów 225 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać datę w formacie dzień, 
miesiąc, rok) 

1. 

 PIERWSZA DEKLARACJA 
 

   (data deklaracji:        ….. - ….. - …..….. ) 

2. 

 KOREKTA DAKLARACJI 
 

(data zaistnienia zmian:  ….. - ….. - …... ) 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) 

3.  
właściciel 
    współwłaściciel 
    użytkownik wieczysty 
    jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
    inny podmiot władający nieruchomością  
    zarządca nieruchomości 
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4. 

Imię i nazwisko lub nazwa zobowiązanego (wypełnia zobowiazany) 

 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (nr działki) ……………………………… 

5. 
IDENTYFIKATOR DLA OSÓB FIZYCZNYCH: 
 
PESEL  -            

 
Numer telefonu/ e-mail  ……………………………………… 

6. 
IDENTYFIKATOR DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OSOBY FIZYCZNE: 
 
NIP -                

Numer telefonu/ e-mail  ……………………………………… 

D. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY ZOBOWIĄZANEGO 

7. 
Ulica ………………………………………… nr domu …………………. nr lokalu ……………... 
 
Miejscowość ……………………………….. kod ………………….. 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE 
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU   

8. 
Ulica ………………………………………… nr domu …………………. nr lokalu ……………... 
 
Miejscowość ……………………………….. kod ………………….. 

F. OŚWIADCZENIE, ŻE NIERUCHOMOŚĆ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA STANOWI   
     NIERUCHOMOŚĆ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK „X” WE WŁAŚCIWY KWADRAT) 

9.        
              -  na której znajdują się domki letniskowe.  
               -  wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku,  

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

Ryczałtowa stawka opłaty od jednej nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub od 
jednej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część 
roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Ostrowie:  

10. 
                                                                                               
        ………….. zł                                                  

Liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub liczba nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku 

11. 
 
       …………. szt. 

Ryczałtowa stawka roczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(stanowi iloczyn ryczałtowej stawki opłaty – z poz. 10. oraz  liczby nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub liczby nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe wskazanych w poz.11. ) 

12. 
                                                                                               
        ………….. zł                                                  

13. 
WYSOKOŚĆ WYLICZONEJ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ROCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SŁOWNIE ZŁOTYCH: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wyliczona opłata roczna z pola nr 12 słownie ) 
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Czytelny podpis składającego deklarację/ 
osób reprezentujących zobowiązanego 

 
 

14. 
 
 
 
 
 

(Imię i nazwisko) 

 

 
ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 

 
Pouczenie: 

1. Właściciel nieruchomości, na której  znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ostrów deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała 

zmiana, będąca podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej w jej niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.)  

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Ostrów określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powstaje za okres 
roczny bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. 

5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy Ostrów na podstawie powiadomienia 

wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące 

stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

6. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny 

7. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Ostrów 
zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako 
iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
podanej w zawiadomieniu. 

8. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262), albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114). Deklarację w formie 
elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy 
wykorzystaniu Platformy e-PUAP dla Gminy Ostrów. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie 
odpowiednio podpisanej e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, 
wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie DOC albo DOCX. 
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INFORMACJA O PRZTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów, 

tel. 17 745 11 60  adres e-mail: info@ostrow.gmina.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Ostrowie w sprawach dotyczących przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy w Ostrowie, w tym realizacji Państwa praw, możliwy jest pod adresem e-mail: 

kancelaria@adwokatcurzytek.pl  

 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze  

oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

 w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach 

 

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

 

5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa np. służbom, 

organom administracji oraz innym podmiotom jeżeli wykażą interes prawny. 

  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody – co do danych, których podanie jest 

dobrowolne. 

 

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych, 

dotyczących Państwa osoby narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych 

osobowych.  

 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe – konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości 

przyjęcia stosownej deklaracji 

 

9. Wobec danych osobowych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 
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