
UCHWAŁA XVII/119/2020 
RADY GMINY OLSZANKA 

z dnia 2 marca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia  08 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym  
(Dz. U. z 2019 r.,  poz.  506 z późn. zm.) w związku z art. 6m, 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), Rada Gminy 
Olszanka uchwala co następuje : 

§ 1. Określa 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: 
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, 
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
§ 3. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Olszance. 
§ 4. 1. 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) 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 internetowej Gminy Olszanka pod adresem  

www.olszanka.pl oraz www.bip.olszanka.pl  
§ 5. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism  w formie 
dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, 
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180). 

§ 6. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 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 2019 r., poz. 700 z późn. zm.). 

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty . 
§ 8. Traci moc Uchwała NR 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. 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia  2020 r. 

 Przewodnicząca Rady 
 
 

Wanda Galant 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/119/2020 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 2 marca 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.  
2010 z późn. zm.) 
SKŁADAJĄCY: Właściciel  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy  w  rozumieniu  ustawy  o  utrzymaniu  czystości   i 
porządku w gminach. 
TERMIN SKŁADANIA:         Pierwsza deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Nowa deklaracja składana jest w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
MIEJSCE SKŁADANIA: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 
Wójt Gminy Olszanka, Olszanka 16,  49-332 Olszanka 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□  pierwsza deklaracja od dnia …………………………………………………………………………………………………… 
□  nowa deklaracja *  od dnia …………………………………………………………………………..………………………… 
□  korekta deklaracji z dnia ……………………….. za okres od………….………...do…………………………………. 
* składana ze względu na zmianę danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości opłaty      

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□  właściciel nieruchomości                               □  współwłaściciel                             □  użytkownik wieczysty 
□  Spółdzielnia/Wspólnota mieszkaniowa       □ inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
CHARAKTER SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□  osoba fizyczna            □  osoba prawna               □  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko/Pełna nazwa 
 

Numer PESEL / Numer NIP 

D1. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 
KRAJ: WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: KOD POCZTOWY: POCZTA: 

TELEFON: E-MAIL: 

D2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(wypełnić tylko jeśli adres jest inny niż adres siedziby/zamieszkania) 
 
D3. ADRES KORESPONDENCYJNY 
(wypełnić tylko jeśli adres jest inny niż adres siedziby/zamieszkania) 
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E. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
□  E.1. Nieruchomość zamieszkała (opłata od osoby)          □ E.2. Nieruchomość letniskowa (opłata ryczałtowa) 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  O POSIADANIU 
KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU  BIOODPADÓW (Wypełniają właściciele nieruchomości, 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 
F.1. Oświadczam, że: 
□  posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 
□  nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne. 
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
G.1.  Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
(faktycznie przebywających)  x 

Miesięczna stawka opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zł/osoba 

Miesięczna kwota opłaty  
(iloczyn miesięcznej stawki opłaty i liczby osób)  zł 

Miesięczna stawka zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

 zł/osobę 

Kwota przysługującego zwolnienia 
(iloczyn miesięcznego zwolnienia i liczby osób)  zł 

Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach  zł 

G.2.  Dotyczy właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno -   wypoczynkowe 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi roczny ryczałt od domku letniskowego lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Stawki zostały określone w odrębnej uchwale Rady 
Gminy Olszanka. 

Opłata ryczałtowa roczna za nieruchomość 
letniskową zł/rok 

Wskazanie okresów korzystania z nieruchomości 
 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS 
 

I. ADNOTACJE URZĘDU 
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POUCZENIE: 
1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej  wysokości,  niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  
wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  przepisami ustawy  z  dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy z góry, do 15 dnia każdego 
miesiąca, którego dotyczy opłata. 

3. Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są wnosić opłatę bez wezwania za 
cały rok z góry w terminie do 15 maja danego roku. 

4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie 
dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, 
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 180). 

5. Pole pierwsza deklaracja zaznacza się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał 
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Pole nowa deklaracja zaznacza się w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Pole korekta deklaracji zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016 roku, str. 1 (zwanego dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanka, z siedzibą w Olszance (49-332), 
Olszanka 16. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu 71 374 17 13, adres 
poczty elektronicznej  , lub pisemnie na adres siedziby Urzędu 49-332 Olszanka 16. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Olszanka na podstawie 
art. 6 ust.1 lit. c RODO, oraz: 
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja  podatkowa, 
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
- oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacji. 

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na 
świadczenie usług. Dane podmiotów dostępne są na BIP pod adresem: 
http://bip.olszanka.pl/689/996/gospodarka-odpadami.html 

5. Dane osobowe  będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres 
przechowywania danych może ulec przedłużeniu ze względu na inne przepisy prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania. 
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7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji, ani profilowanie. 
9. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO, każdej osobie 

fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony 
Danych osobowych ul. stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest 
zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane nie na podstawie obowiązującego przepisu 
prawa , są dobrowolne. Niepodanie ich może jednak skutkować ograniczeniem form komunikacji.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy uwzględniając konieczność zapewnienia

prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia

składania deklaracji, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określając wzór deklaracji zgodnie z zapisami art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach Rada Gminy może wymagać podania następujących danych:

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca

zamieszkania lub siedziby,

- adres nieruchomości,

- dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- numer telefonu właściciela nieruchomości,

- adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,

- inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego,

- informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów,

Ponadto w deklaracji może zostać umieszczona informacja dotycząca posiadania domku letniskowego oraz

okres korzystania z nieruchomości.

W przedmiotowej uchwale konieczne było dostosowanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019

roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) z dniem 6 września 2019 roku.
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