
UCHWAŁA VIII/75/2015
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka

Na podstawie art. 18 ust.. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz.1318, zm. Dz. 2014 r. poz. 379, poz.1072) 
w związku z art. 6m, 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. 
jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1339 zm. Dz. U. 2015 r poz. 87, poz. 122), Rada Gminy Olszanka uchwala co 
następuje :

§ 1. Ustala się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 składana 
jest w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych,

2) zmiany danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie.

§ 3. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Olszance.

§ 4. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest:

1) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Olszance,

2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Olszance,

3) przesłać w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

a) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl,

b) elektronicznej Platformy eUrząd Gminy Olszanka pod adresem www.ebo365.pl lub

c) drogą e-mail na adres ug@olszanka.pl.

2. Formularz deklaracji dostępny jest do:

1) pobrania w wersji papierowej w siedzibie  Urzędu Gminy Olszanka,

2) pobrania w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Olszanka pod adresem www.olszanka.pl oraz na 
stronie elektronicznej Platformy eUrząd Gminy Olszanka www.ebo365.pl w aktywnym formacie PDF,

3) pobrania, wypełnienia i wysłania na adres Urzędu Gminy Olszanka ug@olszanka.pl lub ebo365.pl 
w aktywnym formacie pdf.

§ 5. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

§ 7. Traci moc Uchwała NR XXX/181/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania 
deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olszanka.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 listopada 2015 r.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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1. PESEL/REGON 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1399; Dz. U. Z 2015 r. poz.87 z późn. zm.) 

SKŁADAJĄCY: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. 

TERMIN SKŁADANIA: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty 

MIEJSCE SKŁADANIA: Urząd Gminy Olszanka,  49-332 Olszanka 16 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 pierwsza deklaracja                                      korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ……………………………………….) 
W przypadku korekty deklaracji podać uzasadnienie: 
 
 
 

 C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D1. CHARAKTER SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 

D2. PEŁNA NAZWA PODMIOTU (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) 
 

D3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ:: WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

   

GMINA: ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

    

MIEJSCOWOŚĆ: KOD POCZTOWY: POCZTA: 

   
 

E. ADRESY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE(wypełnić tylko jeśli adres 
jest inny niż adres siedziby/zamieszkania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 właściciel nieruchomości     współwłaściciel   użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości wspólnej                                          

 właściwy użytkownik lub posiadacz 
 

Wójt Gminy Olszanka, Olszanka 16 49-332 

 

 osoba  fizyczna             osoba prawna              jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

 

Załącznik do Uchwały Nr VIII/75/2015

Rady Gminy Olszanka

z dnia 25 września 2015 r.
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F. OŚWIADCZENIA  

F1. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E jest nieruchomością:*

 1.1. ZAMIESZKAŁĄ                                                                                      1.2 NIEZAMIESZKAŁĄ 
 

 

F2. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI.  
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.) 

F2.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
…………………… (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości) 

F2.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji odpady będą 
gromadzone i odbierane w sposób selektywny 

  TAK                   NIE 

F2.3. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w dziale E niniejszej deklaracji wyposażona jest  
w kompostownik. 

  TAK                   NIE 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

Liczba mieszkańców  
(proszę wpisać liczbę z pozycji F2.1) 

G1 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

G2    

 
…….. zł 

jeżeli zaznaczono TAK w 

punkcie F2.2 

G3     

 
……… zł 

jeżeli zaznaczono  
NIE w punkcie F2.2 

Wysokość miesięcznej opłaty 
proszę wypełnić tylko jedno pole: 
1) w przypadku odpadów zbieranych 

 i odbieranych w sposób selektywny + odpady 
zmieszane jest to iloczyn pozycji G1 x G2 

2) w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych 
jest to iloczyn pozycji G1 x G3 

G4 
 
 

……………… 
 

(poz. G1 x poz. G2) 
(należy podać kwotę w PLN) 

G5 
 
 

…………….. 
 

(poz. G1 x G3) 
(należy podać kwotę w PLN 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS 

  
 

J. ADNOTACJE URZĘDU 

 
 

Pouczenie:  
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.).  

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej  
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy 

Olszanka nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. 

4. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości  uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 
6. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
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