
 
       Załącznik do uchwały Nr XIX/214/2020Rady 

                                                                                                         Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020 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.  

 
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 oraz w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku 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       
 nowa deklaracja 

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 zamieszkania/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. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 

 Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących 
odpadów komunalnych 

 



7. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
7a. KWOTA OPŁATY 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt 4 niniejszej deklaracji zamieszkuje:  

 

…………. osób (6)
 

 

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

 

                        ………….                           x              …………. zł                     =                          …………. zł 
     liczba mieszkańców (6)                            stawka opłaty (7)                                      kwota opłaty (8)

 

 
 

7b. KWOTA OPŁATY PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU  (9) 
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: …….. osób 

w tym:  
Liczba mieszkańców uprawnionych do uzyskania zwolnienia, którzy zamieszkują nieruchomość w części 
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód 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: …............................................. osób 
Stawka zwolnienia: ................................................ zł/osobę 

 
Liczba mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny lub spełniających warunki dla rodzin 
wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny: 5 osób 
Stawka zwolnienia: ………. zł/osobę 
 
Liczba mieszkańców uprawnionych do uzyskania zwolnienia w części z opłaty kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: ……………………… osób. 
 Stawka zwolnienia: …………………………….. zł/osobę 

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

 

………..…. zł /miesięcznie 
7c. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY (8) 
MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY UWZGLĘDNIAJĄCA ZWOLNIENIA WYNOSI 
(różnica pomiędzy kwotą miesięcznej opłaty wyliczoną w pkt 7a. a kwotą zwolnienia wyliczoną w pkt 7b.):  
 
……..……. zł/miesięcznie. 

8. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz, Rynek 1. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  

 Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Rynek 1, pok. 209,  

 tel. 32 626 02 09, e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl. 
3. Pana/Pani dane są przetwarzane w związku ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz, na których zamieszkują mieszkańcy. 
4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z późn. zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz następujących ustaw: 

 ustawa z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie. 
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania oraz w okresie wynikającym z instrukc ji kancelaryjnej – 

BE 10. 
7. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 

naruszałoby przepisy ogólnego  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z późń. zm. (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn. 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchy lenia dyrektywy 
95/46/WE z późń. zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku nie podania danych osobowych deklaracja nie zostanie rozpatrzona. 

9. DATA I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
 

 

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

         data  wypełnienia deklaracji                                                   czytelny podpis właściciela nieruchomości lub pełnomocnika (10)
 

 

mailto:j.cieslik@umig.olkusz.pl


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.  
(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) To stawka określona Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie określenia metody opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. W przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wszczyna się 
postępowanie w sprawie określenia w formie decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stosując stawkę opłaty podwyższonej ustalonej w w/w uchwale.  

(8) 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. 

(9) 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:  
a) w przypadku  zwolnienia  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych,                        
w których dochód 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:  
-  pisemnego  oświadczenia  mieszkańców  gospodarstwa  domowego  o dochodach lub ich braku;  
-  dokumenty potwierdzające wysokość  dochodów np.:  
-  decyzję organu rentowego przyznającą rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo 

orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.  

-  zaświadczenie  pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,  zawierające  informacje 
o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki  na ubezpieczenie  
zdrowotne, składek na ubezpieczenie  emerytalne  i rentowe oraz na ubezpieczenie  chorobowe.  

-  zaświadczenie  o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia, o dzieło albo w okresie  członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek 



rolniczych zawierające  informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz chorobowe,  

-  zaświadczenia pracodawcy w okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na 
ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych,  

-  dowodu otrzymania  renty lub emerytury,  
-  zaświadczenie  z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej                 

o pobieraniu nauki,  
-  zaświadczenia  z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, z prawem lub 

bez prawa do  zasiłku,  
-  zaświadczenie  z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do 

opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,  
-  oświadczenie  o wysokości dochodu osiąganego i prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające 

informacje o wysokości potrącanej składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe i chorobowe,  

-  oświadczenie  o stanie  majątkowym.  
b) w przypadku  zwolnienia  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny:   
- Kart Dużej  Rodziny  wszystkich  członków rodziny  wielodzietnej lub dokumentów, o których mowa           

w art. 10 ust. 4 i  4a ustawy z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny albo stosownego 
oświadczenia o posiadaniu kart wraz z podaniem numerów tych kart.  

(10) 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. 

 


