
UCHWAŁA NR XIX/153/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/16 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/143/16 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadza się 
następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały;

2) uchyla się §5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.
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DO-1    Załącznik do 
 Uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów 
 Nr XIX/153/16  

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz.250 ), 
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli (zgodnie z definicją ustawy j.w.) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy i Miasta Odolanów.  

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI ORAZ ORGAN WŁ AŚCIWY 
 1.                                                                                                  Urząd Gminy i Miasta Odolanów 

 63-430 Odolanów, Rynek 11 
Organ: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 

63-430 Odolanów, Rynek 11 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
       

 2. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

� 1. Pierwsza deklaracja                                  � 2. Zmiana deklaracji       

 

 

� 3. korekta deklaracji  
– data zaistnienia zmian 
( miesiąc – rok) |__|__|-|__|__|__|__| 

 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 

       * - dotyczy składającego deklarację  będącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną 
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  
  3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć znakiem  x  właściwy kwadrat) 

 

 � 1. osoba fizyczna             �  2. osoba  prawna               � 3. jednostka organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej       
4.  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć znakiem  x  właściwy kwadrat) 

� 1. właściciel         

� 2. współwłaściciel  
 

�  3. użytkownik wieczysty 

�  4. współużytkownik wieczysty 

� 5. posiadacz  samoistny                          � 7. inny (np. Zarządca) 

� 6. posiadacz  zależny  (np. dzierżawca, lokator)                                    
 

 5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, */  Nazwa pełna ** 
 
 
 

 6. Imię ojca, imię matki*/ Nazwa skrócona** 7. Numer KRS ** 
 
 

8. Numer PESEL* 
 

                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

9. Identyfikator NIP ** 
 

                           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 
 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu  
 

|__|__|__| 

16. Numer lokalu 
 

|__|__| 
 17. Miejscowość 

 
18. Kod pocztowy 
             

|__|__|-|__|__|__| 

19. Poczta 
                          
 

C.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić gdy jest inny niż wykazany w części C.2) 
 20. Kraj 

 
 

21. Województwo 22. Powiat 
 

23. Gmina 24. Ulica 25. Numer domu  
 

        |__|__|__| 

26. Numer lokalu 
 

         |__|__| 
27. Miejscowość 
 

28. Kod pocztowy 
             

                       |__|__|-|__|__|__| 

29. Poczta 
 

C.4. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla każdej nieruchomości  należy 

wypełnić deklarację osobno) 
 30. Miejscowość 

 
31. Kod pocztowy 
 

 |__|__|-|__|__|__| 

32. Poczta 
 
 

 33. Ulica 
 

34. Numer domu 
 

|__|__|__| 

35.  Numer lokalu 
 

|__|__| 
 36. Numer ewidencyjny działek, na której powstają odpady komunalne (w przypadku braku nr domu i lokalu) 
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D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –  
                                                                                       dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

O
B

JA
ŚN

IE
N

IA
 �  selektywny �  zmieszany 

 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy i Miasta 
Odolanów w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 

 
Zbieranie w sposób selektywny 

 
Zbieranie w sposób zmieszany 

37. 
         |__|__| zł/osobę 

38. 

         |__|__| zł/osobę 
 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C4 

39. 

|__|__|__| 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz.37 lub poz.38 należy 
pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz.39) 

40. 

               |__|__|__| zł/miesiąc 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁAT –  
                                dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 
 

�  selektywny �  zmieszany 

 

 
 

 
 

I . Wielkości pojemników 
na odpady  

II.  Stawka opłaty za pojemnik 
za odpady zbierane w sposób: 

 

III. Liczba 
pojemników 

IV. Wysokość 
miesięcznej opłaty: 

Iloczyn IIa x III lub IIb 
x III 

  a/ selektywny b/ zmieszany   

60 l               10   zł 14    zł 
  

120 l 19,50     zł 26    zł 
  

240 l 39     zł 52    zł 
  

660 l 93     zł 121    zł 
  

1100 l 119     zł 155    zł 
  

 5 000 l 498     zł  644    zł 
  

7 000 l 606     zł 788   zł 
  

10 000 l 861     zł 1100    zł 
  

Wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi    
(suma kwot z kolumny IV) 

41. 
                                                                                                          

                                                        |__|__|__|__| zł 

F. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość  na której zamieszkują mieszkańcy (dział D) 
oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział E) 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
 (suma kwot:  poz.40 +41poz. ) 

42. 
 

                                                                                                                             
|__|__|__|__| zł 

G. OŚWIADCZENIE  I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ  
 
 
 
 43. Imię i Nazwisko 

 
 
 

44. Podpis (pieczęć) podatnika/ osoby reprezentującej podatnika 

45. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

46. Telefon/FAX/Adres e-mail (dane dobrowolne) 
 

47. Osoba odpowiedzialna za sporządzanie deklaracji ( Nazwisko i imię) 
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POUCZENIE: 
 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy                    
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r., poz.599 ze zm.). 
 
 
 

H. ADNOTACJE ORGANU  
 48. Uwagi organu  

 
 
 
 
 
 
49. Kwota do przypisu 50. Kwota do odpisu 

 51. Identyfikator przyjmującego formularz 52. Data i podpis przyjmującego formularz 
 
 

 
OBJAŚNIENIA 

 
1. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną 
deklarację dla każdej nieruchomości. 
 
2. W przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkałą a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele np. 
działalność gospodarczą – należy wypełnić zarówno część D jak i E. 
 
3. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy odrębnej uchwały są zróżnicowane w zależności od liczby 
mieszkańców  zamieszkujących daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, w wysokości:  
 
- 1 osoba – 11 zł 
- 2 osób   – 10 zł 
- 3 osób   – 9 zł  
- 4 osób  do 5 osób  – 8 zł  
- 6 osób   – 7,50 zł 
- 7 osób   – 7,00 zł 
- 8 osób do 9 osób – 6,50 zł 
- 10 osób – 6 zł 
- 11 osób i więcej - 5,50 zł   
Stawka opłaty w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany wynosi 12 zł od osoby. 
 
  

4. Deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, Rynek 11 lub przesłać 
pocztą lub przesłać w postaci elektronicznej  za pośrednictwem formularzy platformy ePUAP lub formularz y elektronicznych 
udostępnionych na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Odolanów w terminach: 

1)  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
2)  14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne, 
3)  14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
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Uzasadnienie

Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2016 r. poz. 250), gmina, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, a także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu
jej wypełnienia oraz pouczenie.

Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji swoje dane i adres nieruchomości, z której będą odbierane
odpady komunalne. W rubryce zawierającej obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy pomnożyć stawkę za zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia odpadów
komunalnych przez liczbę osób zamieszkujących wskazaną nieruchomość i wpisać wysokość opłaty.

Ustawodowca po kolejnej nowelizacji nakazał, aby w deklaracji były tylko dane potrzebne do wyliczenia
ołaty.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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