
 
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/586/2018  
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. 

 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz,  

na których zamieszkują mieszkańcy. 

 
 

 

Podstawa prawna:  
 
 

Składający:             
 
 

Termin składania: 

 

 

Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.). 

 

Właściciele nieruchomości(1) (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach), na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:    Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu,  

                                                                                 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1 – Punkt Informacyjno-Podawczy 
2. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

 
 

 pierwsza deklaracja       
 zmiana deklaracji 

przyczyna zmiany .......................................................................................................................................................... 
data zaistnienia zmiany …...............………………...............................................................................………..………........…… 

 korekta deklaracji, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa(2).  

 

. 
3. DANE IDENTYFIKACYJNE:  
 

 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. DANE 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, wpisać jakie   ................................................................... 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

6. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
6a.   KWOTA OPŁATY 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt 4 niniejszej deklaracji zamieszkuje:  

 

…………………………………………… osób (6)
 

 

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób (7) (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 

 selektywny 

 

 nieselektywny (zmieszany) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest iloczynem liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty i wynosi: 

 

…………………………………………..    x    ……………………………………………..  =     ……………………………………………… zł 
     liczba mieszkańców (6)                            stawka opłaty (8)                                      kwota opłaty (9)

 

 
 

6b. KWOTA OPŁATY PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU  (10) 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt 4 niniejszej deklaracji zamieszkują osoby 
podlegające zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Rady 
Miejskiej w Olkuszu.  

Liczba mieszkańców podlegających zwolnieniu: .......................................................................  

Stawka zwolnienia: ......................................................... zł/osobę 

Wysokość miesięcznego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(iloczyn liczby mieszkańców podlegających zwolnieniu oraz stawki zwolnienia): 

 

…………………………………………..  zł/miesięcznie  

 

 

6c. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY (9) 
MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY UWZGLĘDNIAJĄCA ZWOLNIENIA WYNOSI 
(różnica pomiędzy kwotą miesięcznej opłaty wyliczoną w pkt 6a. a kwotą zwolnienia wyliczoną w pkt 6b.):  
 
 
............................................................. zł/miesięcznie. 

   
7. DATA I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
 

 
 

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

         data  wypełnienia deklaracji                                                   czytelny podpis właściciela nieruchomości lub pełnomocnika (11) 
*  niepotrzebne skreślić 

 

 

POUCZENIE 

 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Objaśnienia: 

(1)  Dla zabudowy jednorodzinnej: 
W przypadku występowania równocześnie kilku form władania nieruchomością, zobowiązanym do złożenia deklaracji 
jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze 
umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających 
z ustawy. 
Dla zabudowy wielorodzinnej: 
W stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 
własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę 
mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

(2) W przypadku błędów w tekście uprzednio złożonej deklaracji niepowodujących zmniejszenia lub zwiększenia opłaty. 
(3)    W przypadku osób fizycznych należy podać PESEL, 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 numer 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).  



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). 

(7) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku złożenia oświadczenia, że odpady będą 
zbierane w sposób selektywny i nie wywiązania się z tej deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz w drodze decyzji 
naliczy opłatę wraz zaległymi odsetkami za zbieranie odpadów zmieszanych. 

(8) To stawka określona Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – zgodnie z wybranym 
sposobem zbierania odpadów. 

(9) Comiesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
w Olkuszu w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, tj. raz na kwartał, z dołu, bez wezwania, w następujący sposób: 

 do 15 kwietnia – za I kwartał każdego roku kalendarzowego, 

 do 15 lipca – za II kwartał każdego roku kalendarzowego, 

 do 15 października – za III kwartał każdego roku kalendarzowego, 

 do 27 grudnia – za IV kwartał każdego roku kalendarzowego. 
Dopuszcza się wnoszenia opłaty jednorazowo, za więcej niż jeden kwartał z góry. 

(10) Zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku wypełnienia pkt. 6b należy wraz z deklaracją złożyć wniosek 
o przyznanie zwolnienia, będący załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie częściowego 
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

(11) Pełnomocnik winien dostarczyć do niniejszej 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. 

 


