
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.), oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Wzór w formie stanowiący załącznik do uchwały obowiązuje od 1 października 2014 r.

§ 2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej 
uchwale.

§ 3. Traci moc uchwała Nr ORN.0007.123.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Olecko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2014 r.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Olecku

Karol Sobczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... Rady Miejskiej w Olecku       z dnia....................2014 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, WYPEŁNIAC DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych. 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel  

nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Olecka 
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. 

3. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1996 roku  o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz.U. z 2012r., poz. 1015 z późń. zm.). 
 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  

poz.1399.)  

 Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Olecko, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Miejsce składania: Urząd Miejski                 Adres: 19-400 Olecko Plac Wolności 3, 

Organ podatkowy: Burmistrz Olecka           Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3. 

A. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

A

.

1

. 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

Nazwisko i Imię (Imiona) 

Pełna nazwa (nie dotyczy osób fizycznych) 

Identyfikator:  NIP lub PESEL Identyfikacja REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 

A

.

2

. 

ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 Kraj Województwo  Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr 

lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy  Poczta 

 

B

. 

OKOLICZNOŚCI POWODUJACE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
        □Pierwsza deklaracja                              □Zmiana uprzednio złożonej deklaracji                          Data zaistnienia zmiany  

                                                                                                                                                                                                                                                   
 
C

.

  

TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwą pozycję)  

      □własność                □ współwłasność                   □ użytkowanie wieczyste                    □ jednostka organizacyjna i osoba 

posiadająca  

                                                                                                                                                              nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu 

□ inne (dzierżawa, najem) 

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

D

.

1

. 

DANE NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH, NA 

KTÓRYCH POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE1) 

 

Adres (nazwa) nieruchomości Ilość osób zamieszkałych 

Budynek mieszkalny 

 

  

D

.

2

. 

DANE NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH, NA 

KTÓRYCH POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE2) 

 

Adres (nazwa) nieruchomości  

lub nr geodezyjny 

Powierzchnia nieruchomości/ilość miejsc 

konsumpcyjnych/ miejsc noclegowych/ilość 

pracowników, uczniów/pozostałe 

(wybrać właściwe) 

Ilość 

pojemników3) 

Sposób użytkowania 
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D

.

3

. 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 

 Wielkość pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne4)oraz wskazanie 

miejsca gromadzenia odpadów (podać adres, jeśli jest inny niż adres nieruchomości): 

 

 

 

 

Sposób gromadzenia odpadów: 

□Selektywnie      □ Zmieszane 

Czy na terenie nieruchomości  

odpady komunalne powstają sezonowo5)?  

□ TAK □NIE  

 

 

Jeśli tak, proszę zaznaczyć miesiące powstawania odpadów sezonowych:  

□I□II□III□IV□V □VI □VII □VIII □IX □X □XI □XII 
  

E.   DEKLAROWANA OPŁATA  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Wyliczenie miesięcznej opłaty6): 
 

 

 

………..……...………………x …………………..=  …………………………………………. zł 
(liczba osób zamieszkałych)       (stawka opłaty)            (wysokość miesięcznej opłaty) 
 

 

110-120 l   x   ………………  x  ………………… = ......................................................................zł  
(Typ pojemnika)        (ilość)          (stawka opłaty)         (wysokość miesięcznej opłaty) 
 

 

200-240 l   x   ………………  x  ………………… = ......................................................................zł  
(Typ pojemnika)    (ilość)          (stawka opłaty)         (wysokość miesięcznej opłaty) 
 

 

1100 l     x   ………………  x  ………………… = ......................................................................zł  
 (Typ pojemnika)         (ilość)         (stawka opłaty)         (wysokość miesięcznej opłaty) 
 

 

Kp-7      x   ………………  x  ………………… = ......................................................................zł  
 (Typ pojemnika)         (ilość)          (stawka opłaty)         (wysokość miesięcznej opłaty) 
 

Wysokość opłaty miesięcznej  

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  =  ……………………………………………zł 
(suma opłat)                   

 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………..) 

F

. 
PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
 

Nazwisko i Imię (Imiona)  

 

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

Podpis (pieczęć) składającego: 

 

 
G.  ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 

  Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

87. Identyfikator przyjmującego formularz 88. Data i podpis przyjmującego formularz 

 

Identyfikator przyjmującego formularz 

 

 

Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 

 
 

 

Objaśnienia: 

 

1) Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki 

mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo 

zamieszkujący mieszkańcy. 
2) Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne czyli: placówki oświatowe, sklepy, biura, 

ogródki działkowe, cmentarze, placówki gastronomiczne, hotele, 
urzędy, zaplecza socjalne zakładów usługowych, działki rekreacyjne, 

placówki służby zdrowia, itp.  

3) Właściciel nieruchomości niezamieszkałych ilość wytwarzanych 
odpadów określi na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Olecko i wskaże ilość pojemników do 

gromadzenia odpadów w ciągu miesiąca. 

 

4) Należy podać ilość oraz wielkość pojemników, w których 

gromadzone są odpady komunalne. 

5) Jeśli na nieruchomości odpady powstają sezonowo, należy podać 

miesiące, w których powstają odpady. Właściciel nieruchomości 
będzie obciążany opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w miesiącach, kiedy faktycznie powstają odpady. 

6) Wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkałych daną nieruchomość i stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz/lubiloczyn liczby 

wszystkich pojemników o określonej wielkości odbieranych w ciągu 
miesiąca oraz stawki opłaty za pojemnik. 

 

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
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Uzasadnienie

Po roku obowiązywania znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), nasunęły się spostrzeżenia i uwagi do obowiązującego wzoru deklaracji .
Proponowane zmiany mają doprecyzować informacje zawarte w deklaracji, usprawnić i uprościć procedurę określenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dlatego uzasadnionym jest usunięcie zapisu „Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się w miesiącu następnym od powstania zmiany”.

Artykuł 6m ust. 1 nakłada na właściciela nieruchomości, płynący z mocy samego prawa, obowiązek złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub wystąpienia zmiany danych będących podstawą naliczenia wysokości opłaty (np. liczba osób
zamieszkałych, zmiana charakteru działalności).

Opłatę zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu nalicza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. Wobec tego wprowadzono
datę zaistnienia zmiany (część B deklaracji), która będzie pomocna przy naliczeniu wysokości opłaty. Wprowadzono zmianę
wyrażenia „korekta uprzednio złożonej deklaracji” na „zmiana uprzednio złożonej deklaracji”.

Proponowany wzór deklaracji w sposób czytelny (wraz z objaśnieniami) zawiera informacje dotyczące przyczyny
składania deklaracji wraz z uzasadnieniem. Nowy wzór w części A.1.nie zawiera pola „imiona rodziców”, w części B
wyrażenie „rodzaj nieruchomości” zmieniono na „sposób użytkowania”, natomiast w części D3 połączono pola „wielkość
pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne” i „ wskazanie miejsca gromadzenia odpadów”. Aby nowy wzór
deklaracji był bardziej przejrzysty zmodyfikowana zostaje część „E” – komórki od E1 do E3 zostają scalone w jedną tabele,
w której istotną zmianą są już wypisane typy pojemników.
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