
Załącznik nr 1 do Uchwały  Rady Miejskiej w Olkuszu  
Nr XXV/365/2013 z dnia 18 czerwca 2013 rok 

 
Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  

(składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tekst jednolity Dz.U. z 2012r.  poz. 391 ze zm.)- art. 6n 

 
Składający:          Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach– art. 2 ust.1 pkt 4 w/w ustawy.
(1)

 
 
Termin złożenia deklaracji: do 31 lipca 2013r. 

(2) 

1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:    Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu,  
32-300 Olkusz, ul. Rynek 1 –  
Punkt Informacyjno-Podawczy 

2. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
 złożenie deklaracji       
 korekta deklaracji, data zaistnienia zmian ………………………     

3. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:  

 osoba fizyczna  
 osoby prawne i pozostałe podmioty 

Nazwisko i imię/ pełna nazwa właściciela nieruchomości 
 
 

 
PESEL(3) ……………………………… / NIP(3)……………………………………………….. 

Nr telefonu* Adres e-mail* 

 
 

Adres/siedziba właściciela nieruchomości 

Kraj Miejscowość 
 
 

Ulica 
 

Nr domu/Nr lokalu 
 
 

Kod pocztowy Poczta 
 
 

4. OPIS NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne(4) 

Miejscowość 
 

Ulica Nr domu/ Nr lokalu  
albo nr ewidencyjny działki 

(5)
 

 
 

5. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
 własność 
 współwłasność 
 użytkowanie wieczyste 
 zarząd lub użytkowanie 
 inne 

6. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW ZIELONYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH: * 

            6.A. na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik: 
 tak 
 nie 

            6.B. nieruchomość wyposażona jest w: 
 kanalizację sanitarną  
 zbiornik szambo o pojemności ………… m3 
 przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości  ………… m3/d 



7. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

7.A. Podstawa obliczenia opłaty - liczba osób zamieszkujących nieruchomość, 
wskazaną w pkt 4 (6) 

                                  ……………..…… 

7.B. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami (7) 

 ………………. zł (przy prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów) 
 ………………. zł (przy braku selektywnej zbiórki odpadów) 

7.C. Wysokość opłaty/miesiąc (8) (należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących(9) 
nieruchomość przez stawkę opłaty- poz. 7.A X poz. 7.B) 

              …………………………………… zł/miesięcznie  

8. OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ (10) 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz moich danych osobowych w celu 
realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w tym 
prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w powyższym zakresie  

9. DATA I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
 

………………………                          ………………………………………………… 
         data  wypełnienia deklaracji                                       czytelny podpis właściciela nieruchomości lub pełnomocnika 

(11) 

 

*  Pola wypełniane nieobowiązkowo 
POUCZENIE 

 
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 7 C lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym  w administracji. 
W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowania odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych, 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
Objaśnienia: 
 

1)
 Dla zabudowy jednorodzinnej:  

W przepadku występowania równocześnie kilku form władania nieruchomością, zobowiązanym do złożenia deklaracji 
w pierwszej kolejności jest właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, a dalszej kolejności osoby posiadające 
nieruchomość we władaniu w innej formie niż własność.  
Dla zabudowy wielorodzinnej:  
W stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność 
lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają:  
a)
 osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności  lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)  

b)
 właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.  

2)
 Kolejne deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, 

w którym nastąpiła zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
3)
 W przypadku osób fizycznych należy podać PESEL, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów należy podać NIP. 

4)
 Jeżeli składający deklaracje posiada więcej zamieszkałych nieruchomości – dla każdej nieruchomości należy złożyć 

odrębną deklarację. 
5)
 Należy podać nr działki wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkała nie posiada nadanego numeru 

porządkowego nieruchomości. 
6)
 W przypadku, gdy podana liczba osób jest inna niż liczba osób zameldowanych, do deklaracji należy złożyć 

oświadczenie ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania albo dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego 

zamieszkanie poza miejscem zameldowania (np. dokument czasowego zameldowania pod innym adresem, aktualną 

legitymację studencką). 
7)
 To stawka określona Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu, zgodnie z wybranym sposobem zbierania odpadów, przy 

czym zbieranie odpadów powinno odbywać się w sposób selektywny, zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy o odpadach (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 21).   
8)
 Comiesięczną opłatę należy wnosić kwartalnie, z góry bez wezwania, w następujących terminach:  

a)
 do 15 marca – za I kwartał każdego roku kalendarzowego,  

b)
 do 15 maja – za II kwartał każdego roku kalendarzowego,  

c)
 do 15 września – za III kwartał każdego roku kalendarzowego,  

d)
 do 15 listopada – za IV kwartał każdego roku kalendarzowego.  

Termin wniesienia pierwszej opłaty, za III kwartał 2013 r. upływa w dniu 15 września 2013 r. 
9)
 Osoba zamieszkała na terenie danej nieruchomości to osoba, która na terenie tej nieruchomości przebywa (zazwyczaj 

spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, 

urlopem, odwiedzinami, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi).    
10)

 Dotyczy osób fizycznych. 
11)

 Pełnomocnik winien dołączyć do nin. deklaracji oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa 

z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Zwolniony od opłaty skarbowej jest dokument 

stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa poświadczony przez notariusza albo gdy pełnomocnictwo udzielone zostało 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.     

 


