
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/147/19
Rady Miasta Olsztyna 
z dnia 26 czerwca 2019 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:              art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

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

Miejsce składania:             Urząd Miasta Olsztyna; 10 - 101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1.

A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Prezydent Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1
10 – 101 Olsztyn

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

   PIERWSZA DEKLARACJA od…………………………………… roku………………

   ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI od………………………...… roku………*)

*) należy zaznaczyć właściwy kwadrat w części F i wypełnić załącznik GOK-1

C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
       
                                                                                                                                          
OSOBA FIZYCZNA                             OSOBA PRAWNA                  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA    

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
NAZWISKO, PIERWSZE IMIĘ, DRUGIE IMIĘ/PEŁNA NAZWA

PESEL KRS **) IDENTYFIKATOR REGON/NIP **)

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby/zamieszkania)
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

**) jeżeli numer nie został nadany wpisać „nie dotyczy”

D. DANE NIERUCHOMOSCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
D.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

D.2 NUMER EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W EWIDENCJI GRUNTÓW

Obręb:                      Nr działki:

STRONA 1

DO-1



D.3 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

   WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL

   INNY:………………………………….
(należy podać jaki)

E. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zaznaczyć właściwy 
kwadrat)
   SEGREGUJĘ ODPADY

   NIE SEGREGUJĘ ODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

……………………………………. osób.
        (należy podać liczbę mieszkańców)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej
ilości osób oraz stawki opłaty zatwierdzonej aktualną uchwałą Rady Miasta Olsztyna w sprawie wysokości opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Ww.  uchwałę  można  znaleźć  na  stronach  Biuletynu  Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna www.bip.olsztyn.eu.
Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W  przypadku  korzystania  ze  zwolnienia,  o  którym  mowa  w  Uchwale  Rady  Miasta  Olsztyna,  obejmującego
właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  w  części  dotyczącej  rodzin  wielodzietnych,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. z 2017 r., poz. 1832 z późn.
zm.) należy  wypełnić  poniższe  pola  i  załączyć  kserokopię  Karty  Dużej  Rodziny  każdej  z  osób  objętych
zwolnieniem, a w przypadku gdy Karta Dużej Rodziny nie została wydana, wypełnić załącznik GOK-6.
Wyliczenie miesięcznego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

……………….……… x  ………………………zł  =  ………………………………...zł
( liczba osób uprawnionych)                (kwota zwolnienia)                    (wysokość miesięcznego zwolnienia)
           do zwolnienia

Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi po odliczeniu zwolnień – do zapłaty:

zł

F. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z NINIEJSZĄ DEKLARACJĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

¨ GOK-1                                            
 ¨ GOK-5, liczba załączników…… szt. 

¨ GOK-2, liczba załączników….. szt.
¨ GOK-6, liczba załączników….. szt.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą

                     (miejscowość i data)                                                                                            (czytelne podpisy wszystkich współwłaścicieli)

TEL./MAIL:

H. ADNOTACJE ORGANU

STRONA 2



Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (tekst jedn.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.
zm.).

Informacja o ochronie danych osobowych:
1) Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem, Prezydent Olsztyna
informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane są Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach,
wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasto  Olsztyn  (dane  adresowe:  Plac  Jana  Pawła  II  1,  10-101

Olsztyn).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem

danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub
pisemnie na adres Administratora danych.

3) Dane osobowe przetwarzane  są w zakresie niezbędnym,  wynikającym  z ustawowych  obowiązków Administratora
związanych z koniecznością pobrania opłaty za gospodarowanie odpadami, tj.:  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.

4) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu mogą
być  przechowywane  jedynie  w  celach  archiwalnych,  przez  okres  wyznaczony  w  Rozporządzeniu  Prezesa  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, zgodnie z JRWA kategoria archiwalna
B 10.

5) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie  obowiązującego  prawa  oraz  innym  podmiotom,  które  na  podstawie  stosownych  umów podpisanych
z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Olsztyn reprezentowana przez
Prezydenta Olsztyna.

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych,  prawo do ich poprawienia,  sprostowania i  ograniczenia ich

przetwarzania,
- prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa,  w  przypadku  gdy  uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
Rozporządzenia.

7) W związku z faktem, że przesłankę do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa podanie przez Państwa
danych osobowych jest obowiązkowe.

8) Państwa  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegać  profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ww. Rozporządzenia.

Objaśnienia:
1) Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.olsztyn.eu
2) Właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  złożyć  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi do Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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.

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.

5) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Olsztyna określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy
metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

6) Osoby składające deklaracje są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania miesięcznie
przelewem na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miasta Olsztyna do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu
którego opłata dotyczy, począwszy od lipca 2013 r.
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