
UCHWAŁA NR XIII/129/16
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 250)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Olsztyn w brzmieniu ustalonym 
odpowiednio w załączniku nr 1.

§ 2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Olsztyn deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
Informacje o terminach i miejscu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia 
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIX/185/12 Rady Gminy Olsztyn 
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze 
Gminy Olsztyn.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

Zbigniew Banaszak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2016 r.

Poz. 2743



 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/129/16 
Rady Gminy Olsztyn z dnia 26.04.2016 r. 

 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA: WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 
LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY                                                                                     
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL 

ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

TEL.: E-MAIL 

IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję): 

 Pierwsza deklaracja 

 Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

 

 WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

  

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016 

r., poz. 250), Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn  (Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr 

XIII/129/16 z dnia 26.04.2016 r.) 

 

Składający:  Formularz przeznaczony dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Olsztyn. 

 

Miejsce składania:  Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn  

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
WÓJT GMINY OLSZTYN 

Plac Piłsudskiego 10,  

42-256 Olsztyn 

 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(zaznaczyć właściwą pozycję) 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
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 TAK  NIE 

Stawka opłaty określona uchwałą Rady Gminy Olsztyn w 
sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  (jeżeli w poz. F zaznaczono 
kwadrat "TAK", należy wpisać obniżoną stawkę opłaty, 
jeżeli kwadrat "NIE" należy wpisać stawkę podstawową) zł/os 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną 
w części E. Należy wpisać liczbę osób faktycznie 
zamieszkujących nieruchomość.  

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zł 

Kwartalna kwota do zapłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zł 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym. 

………………………………………                                                                                ………………………………………… 

        (miejscowość i data)                                                                                                          (czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

Numer ewidencyjny działki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady będą gromadzone                          
i odbierane w sposób selektywny: 
 

 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619). 

Złożenie niniejszej deklaracji wskazuje na zapoznanie się oraz zaakceptowanie treści Regulamin utrzymania czystości                          

i porządku na terenie Gminy Olsztyn (Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XIII/129/16 z dnia 26.04.2016 r.) 

 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

Wójta Gminy Olsztyn w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Olsztyn w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, z którym nastąpiła zmiana. 

3) 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. 

4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za 

kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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