
Załącznik do Uchwały  Nr XXXIX/585/2018     
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. 

 

Wniosek  

o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu,  

                                                                          32-300 Olkusz, ul. Rynek 1 – Punkt Informacyjno-Podawczy 
2. DANE IDENTYFIKACYJNE składającego wniosek (1):  
 

 osoba fizyczna  
 osoby prawne i pozostałe podmioty  

 

 

Nazwisko i imię/ pełna nazwa* właściciela nieruchomości 
 
 
 

 

 

PESEL (2) ………………………………………………………………..……… /NIP(2) ……………………….………………………….…..…………………  

 

 

Nr telefonu 

 

 

Adres e-mail 

3.    Adres/siedziba* właściciela nieruchomości 
 

Kraj 

 

 

Miejscowość 
 

Ulica 

 

 

Nr domu/Nr lokalu 
 

Kod pocztowy 

 

 

Poczta 

4.    DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne(3) 
 

Miejscowość 
 

 

Ulica 
 

Nr domu/ Nr lokalu 

albo nr ewidencyjny działki(4) 
 
 

5.    PODSTAWA DO UDZIELENIA ZWOLNIENIA (należy zaznaczyć właściwe):  

□ § 1.1. Uchwały (średni miesięczny dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza 

kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 

ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)   
 

□ § 1.2. Uchwały (na terenie nieruchomości zamieszkują mieszkańcy posiadający Kartę Dużej 

Rodziny lub spełniają warunki dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny) 

6.    DANE MIESZKAŃCÓW KTÓRYM PRZYSŁUGUJE ZWOLNIENIE:  

l.P.  IMIĘ I NAZWISKO NR PESEL 
NR KARTY DUŻEJ RODZINY  

(JEŻELI DOTYCZY) 
    

    

    

    

    

    

 

7.    DANE IDENTYFIKACYJNE:  
 

 

 
 

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

         data  wypełnienia deklaracji                                                   czytelny podpis właściciela nieruchomości lub pełnomocnika (5) 
*  niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 



 
Objaśnienia: 

(1)  Wniosek zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości składający DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i 
Gminy Olkusz, na których zamieszkują mieszkańcy.   
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 osób fizycznych należy podać PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów należy podać NIP. 
(3) Jeżeli składający deklaracje posiada więcej zamieszkałych nieruchomości – dla każdej nieruchomości należy złożyć 

odrębną deklarację. 
(4) Należy podać numer działki wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkała nie posiada nadanego numeru 

porządkowego nieruchomości. 
(5) 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. 

 

 


