UCHWAŁA NR XXVIII/419/16
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 6n oraz art. 6m ust. 1-1b, 2, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
1) DO-1 dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) DO-2 dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) DO-3 dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
2. Określa się następujące załączniki do deklaracji, o których mowa w ust 1:
1) GOK-1 Uzasadnienie przyczyn zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) GOK-2 Zestawienie nieruchomości objętych deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (tereny zamieszkałe), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
3) GOK-3 Zestawienie nieruchomości objętych deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (tereny niezamieszkałe), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
4) GOK-4 Zestawienie nieruchomości objętych deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, jedynie przez część roku), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
5) GOK-5 Dane współwłaścicieli składających deklarację DO-1, DO-2, DO-3, zgodnie z załącznikiem Nr 8
do niniejszej uchwały;
6) GOK-6 Wykaz danych dotyczących członków rodziny wielodzietnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do
niniejszej uchwały.
3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta
Olsztyna w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
przy zachowaniu następujących warunków:
1) formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodne z
załącznikami nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej uchwały, udostępnione są w formacie XML na stronach
internetowych Urzędu Miasta Olsztyna;
2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
3) składanie deklaracji drogą elektroniczną odbywać się będzie za pośrednictwem portalu
e-deklaracje Urzędu Miasta Olsztyna;
4) deklaracja 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.).
§ 2. Traci moc uchwała nr XI/130/15 Rady Miasta Olsztyna z 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2015 r., poz. 2760).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Halina Ciunel
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DO-1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 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 2016 r., poz. 250 ze 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
KRS **)

PESEL

IDENTYFIKATOR REGON/NIP **)

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR LOKALU

**) 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

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D.2 NUMER EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W EWIDENCJI GRUNTÓW
Obręb:
Nr działki:
D.3 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 INNY:………………………………….
(należy podać jaki)
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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. W/w 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
(ilość osób zamieszkujących)
nieruchomość

(stawka opłaty)

(wysokość miesięcznej opłaty)

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 2016 r., poz. 785) 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
(ilość osób uprawnionych)
do zwolnienia

(kwota zwolnienia)

(wysokość miesięcznego 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-2, ilość załączników…..szt.
 GOK-5, ilość załączników…...szt.
GOK-6, ilość 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

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 2016 r., poz. 599 ze zm.).
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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DO-2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 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 2016 r., poz. 250 ze zm.).
Składający:
formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 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
KRS **)

PESEL

IDENTYFIKATOR REGON/NIP **)

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR LOKALU

**) 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

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D.2 NUMER EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W EWIDENCJI GRUNTÓW
Obręb:
Nr działki:
D.3 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 INNY:………………………………….
(należy podać jaki)
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E. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości, której dotyczy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazanej
w części D niniejszej deklaracji, prowadzę działalność gospodarczą………………………………………………………
(wpisać rodzaj prowadzonej działalności)

Odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach…………………………………………………………l.
(należy podać rodzaj pojemnika: 80 l., 110 l., 240 l., 1100 l., KP-7)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej
ilości pojemników, liczby opróżnień pojemników w miesiącu oraz stawki opłaty zatwierdzonej aktualną uchwałą
Rady Miasta Olsztyna w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w uchwałę
można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna www.bip.olsztyn.eu
Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
……………………… x ………………………zł x ………………………..….… = ………………………zł
(ilość pojemników)

(stawka opłaty)

(ilość opróżnień pojemników) ***)
w miesiącu

(wysokość miesięcznej)
opłaty

……………………… x ………………………zł x ………………………..….… = ………………………zł
(ilość pojemników)

(stawka opłaty)

(ilość opróżnień pojemników) ***)
w miesiącu

(wysokość miesięcznej)
opłaty

……………………… x ………………………zł x ………………………..….… = ………………………zł
(ilość pojemników)

(stawka opłaty)

(ilość opróżnień pojemników) ***)
w miesiącu

(wysokość miesięcznej)
opłaty

……………………… x ………………………zł x ………………………..….… = ………………………zł
(ilość pojemników)

(stawka opłaty)

(ilość opróżnień pojemników) ***)
w miesiącu

(wysokość miesięcznej)
opłaty

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

zł

***) liczbę opróżnień pojemników w miesiącu należy przyjąć zgodnie z aktualnym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Olsztyn.

F. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z NINIEJSZĄ DEKLARACJĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 GOK-1
 GOK-3, ilość załączników…………..szt.
 GOK-5, ilość 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

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 2016 r., poz. 599 ze zm.).
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 powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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, w tym w przypadku nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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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DO-3
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 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 2016 r., poz. 250 ze zm.).
Składający:
formularz przeznaczony dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.
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
KRS **)

PESEL

IDENTYFIKATOR REGON/NIP **)

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR LOKALU

**) 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

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D.2 NUMER EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W EWIDENCJI GRUNTÓW
Obręb:
Nr działki:
D.3 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL
 INNY:………………………………….
(należy podać jaki)
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E. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 DOMEK LETNISKOWY
 INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA
NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE ……………………………………………
(należy podać jaka)

E.2 SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 SEGREGUJĘ ODPADY
 NIE SEGREGUJĘ ODPADÓW
E.3 WYLICZENIE OPŁATY
Oświadczam, że na terenie, którego dotyczy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazanej w części D
niniejszej deklaracji znajduje się ……………………….… nieruchomości.
(wpisać ilość nieruchomości)

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona będzie ryczałtem, zgodnie z aktualną
uchwałą Rady Miasta Olsztyna w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w
uchwałę można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna www.bip.olsztyn.eu
……………………… x ………………………zł = ……………………….zł
(ilość nieruchomości)

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty)

Łączna wysokość rocznej, ryczałtowej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – do zapłaty:

zł

F. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z NINIEJSZĄ DEKLARACJĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 GOK-1
 GOK-4, ilość załączników…………..szt.
 GOK-5, ilość 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

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 2016 r., poz. 599 ze zm.).
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 niej pierwszego mieszkańca (domki letniskowe) lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych (inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe).
3) W przypadku stowarzyszeń ogrodowych za nieruchomość uważa się każdą działkę ogrodową oddaną w dzierżawę, zgodnie z ustawą z dnia
13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40 ze zm.).
4) 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 rok, w którym nastąpiła zmiana.
5) 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.
6) 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 a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.
7) Osoby składające deklaracje są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami raz w roku bez wezwania przelewem na rachunek
bankowy dochodów Urzędu Miasta Olsztyna do 15 stycznia roku, następującego po roku którego opłata dotyczy, począwszy od stycznia 2016 r.
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GOK-1
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UZASADNIENIE PRZYCZYN ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Składający:

Miejsce składania:

formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych,
domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Urząd Miasta Olsztyna; 10 - 101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA ZAŁĄCZNIKA
Prezydent Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1
10 – 101 Olsztyn
B. DEKLARACJA DO KTÓREJ DOŁĄCZANY JEST ZAŁĄCZNIK (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE od…………………………………… roku………………
 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE od…………………………………… roku………………
 DOMKI LETNISKOWE, INNE TERENY REKREACYJNE od……..…….…………….. roku……………
C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK (zaznaczyć właściwy kwadrat)

OSOBA FIZYCZNA


OSOBA PRAWNA


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NAZWISKO, PIERWSZE IMIĘ, DRUGIE IMIĘ/PEŁNA NAZWA
KRS*)

PESEL

IDENTYFIKATOR REGON/NIP *)

*) jeżeli numer nie został nadany wpisać nie dotyczy

D. TREŚĆ UZASADNIENIA

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK
Oświadczam, że dane zawarte w załączniku są zgodne z prawdą

(miejscowość i data)

(czytelne podpisy wszystkich współwłaścicieli)

F. ADNOTACJE ORGANU
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GOK-2

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.

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

Lp.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH DEKLARACJĄ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Adres nieruchomości
Obręb
Nr
Liczba
Segregacja
Zwolnienia
Wysokość
działki mieszkańców
TAK
NIE
TAK NIE Ilość osób objętych miesięcznej
opłaty
(9,80 zł) (14,41 zł)
zwolnieniem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu zwolnień:
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GOK-3

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.

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

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH DEKLARACJĄ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Lp.

Ares nieruchomości

Obręb

Nr
działki

Rodzaj pojemnika

Pojemniki
Ilość
pojemników

Stawka
opłaty

Ilość opróżnień
pojemników w
miesiącu

Wysokość
miesięcznej
opłaty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
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GOK-4

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH DEKLARACJĄ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
Lp.

Adres nieruchomości

Obręb

Nr działki

Ilość nieruchomości

Segregacja
TAK
NIE

Wysokość ryczałtu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
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GOK-5
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ DO-1, DO-2, DO-3
A.1 DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 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

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR LOKALU

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

A.2 DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 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

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR LOKALU

*) jeżeli numer nie został nadany wpisać „nie dotyczy”
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GOK-6

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH CZŁONKÓW RODZINY WIELODZIETNEJ
Adres nieruchomości zamieszkiwanej przez wykazaną poniżej rodzinę wielodzietną
Ulica
Nr domu

Lp.

Nazwisko

Imię

PESEL

Nr lokalu

Pokrewieństwo
(matka/ojciec/córka/syn)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Załączniki do wykazu:
1) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły/studia stacjonarne – dotyczy dzieci powyżej 18 roku życia,
2) zaświadczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.
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Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/419/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 roku

1. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie gminy Olsztyn:
<edeklaracje:dokument
kod="DO-1"><DO1><id/><id_formularz_meta/><obowiazek/><miesiac_od/><rok_od/><rodzaj_skladajacy/><
nazwa/><pesel/><krs/><regon_nip/><adres_kraj/><adres_wojewodztwo/><adres_powiat/><
adres_gmina/><adres_ulica/><adres_nr_dom/><adres_nr_lokal/><adres_miejscowosc/><adr
es_kod_pocztowy/><adres_poczta/><koresp_kraj/><koresp_wojewodztwo/><koresp_powiat/
><koresp_gmina/><koresp_ulica/><koresp_nr_dom/><koresp_nr_lokal/><koresp_miejscowo
sc/><koresp_kod_pocztowy/><koresp_poczta/><nieruchomosc_kraj/><nieruchomosc_wojew
odztwo/><nieruchomosc_powiat/><nieruchomosc_gmina/><nieruchomosc_ulica/><nierucho
mosc_nr_dom/><nieruchomosc_nr_lokal/><nieruchomosc_miejscowosc/><nieruchomosc_ko
d_pocztowy/><nieruchomosc_poczta/><ewid_obreb/><ewid_nr_dzialki/><forma_wladanie/>
<forma_wladanie_inne/><czy_segreguje/><ilosc_mieszkancow/><stawka/><oplata/><ilosc_
mieszkancow_zwoln/><kwota_zwoln/><zwolnienia/><oplata_ogolem/><gok1_uzasadnienie/
><liczba_gok2/><oswiadczenie_miejscowosc/><oswiadczenie_data/><oswiadczenie_kontakt
/><oswiadczenie_zwoln/><nieruchomosc_id_ulica/><nieruchomosc_id/><nieruchomosc_for
ma_wladania/><nieruchomosc_powierzchnia/><nieruchomosc_rodzaj/><nieruchomosc_ksie
ga_wieczysta/><liczba_gok5/><liczba_gok6/><gok2_suma/><miesiac_od_nazwa/><teryt_ni
eruchomosc_wojewodztwo/><teryt_nieruchomosc_powiat/><teryt_nieruchomosc_gmina/><t
eryt_nieruchomosc_miejscowosc/><teryt_nieruchomosc_poczta/><teryt_nieruchomosc_ulica
/><gok6_ulica/><gok6_nr_dom/><gok6_nr_lokal/></DO-1><GOK1><nieruchomosc_rodzaj/><miesiac_od/><rok_od/><rodzaj_skladajacy/><nazwa/><pesel/>
<krs/><regon_nip/><uzasadnienie/><oswiadczenie_miejscowosc/><oswiadczenie_data/></G
OK-1><GOK-2><nieruchomosc
id=""
lp=""><id/><id_formularz_do1/><adres/><obreb/><nr_dzialki/><ilosc_mieszkancow/><czy
_segregacja/><czy_zwolnienia/><ilosc_mieszkancow_zwoln/><oplata_ogolem/><nieruchom
osc_kraj/><nieruchomosc_wojewodztwo/><nieruchomosc_powiat/><nieruchomosc_gmina/>
<nieruchomosc_ulica/><nieruchomosc_id_ulica/><nieruchomosc_nr_dom/><nieruchomosc_
nr_lokal/><nieruchomosc_miejscowosc/><nieruchomosc_kod_pocztowy/><nieruchomosc_p
oczta/><nieruchomosc_id/><nieruchomosc_forma_wladania/><nieruchomosc_powierzchnia/
><nieruchomosc_rodzaj/><nieruchomosc_ksiega_wieczysta/><teryt_nieruchomosc_wojewod
ztwo/><teryt_nieruchomosc_powiat/><teryt_nieruchomosc_gmina/><teryt_nieruchomosc_mi
ejscowosc/><teryt_nieruchomosc_poczta/><teryt_nieruchomosc_ulica/><teryt_nieruchomosc
_ulica_nazwa/></nieruchomosc></GOK-2><GOK-5><wspolwlasciciel
id=""
lp=""><id/><id_formularz_do1/><rodzaj_wspolwlasciciel/><nazwa/><pesel/><krs/><regon_
nip/><siedziba_kraj/><siedziba_wojewodztwo/><siedziba_powiat/><siedziba_gmina/><sied
ziba_ulica/><siedziba_nr_dom/><siedziba_nr_lokal/><siedziba_miejscowosc/><siedziba_ko
d_pocztowy/><siedziba_poczta/><koresp_kraj/><koresp_wojewodztwo/><koresp_powiat/><
koresp_gmina/><koresp_ulica/><koresp_nr_dom/><koresp_nr_lokal/><koresp_miejscowosc/
><koresp_kod_pocztowy/><koresp_poczta/></wspolwlasciciel></GOK-5><GOK-6><osoba
nr="1"><nazwisko/><imie/><pesel/><pokrewienstwo/></osoba><osoba
nr="2"><nazwisko/><imie/><pesel/><pokrewienstwo/></osoba></GOK6><zalaczniki><zalacznik
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nr="1"><nazwa/><skrot/><rozszerzenie/><mime/></zalacznik></zalaczniki></edeklaracje:d
okument>
2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie gminy Olsztyn:
<edeklaracje:dokument
kod="DO-2"><DO2><id/><id_formularz_meta/><obowiazek/><miesiac_od/><rok_od/><rodzaj_skladajacy/><
nazwa/><pesel/><krs/><regon_nip/><adres_kraj/><adres_wojewodztwo/><adres_powiat/><
adres_gmina/><adres_ulica/><adres_nr_dom/><adres_nr_lokal/><adres_miejscowosc/><adr
es_kod_pocztowy/><adres_poczta/><koresp_kraj/><koresp_wojewodztwo/><koresp_powiat/
><koresp_gmina/><koresp_ulica/><koresp_nr_dom/><koresp_nr_lokal/><koresp_miejscowo
sc/><koresp_kod_pocztowy/><koresp_poczta/><nieruchomosc_kraj/><nieruchomosc_wojew
odztwo/><nieruchomosc_powiat/><nieruchomosc_gmina/><nieruchomosc_ulica/><nierucho
mosc_nr_dom/><nieruchomosc_nr_lokal/><nieruchomosc_miejscowosc/><nieruchomosc_ko
d_pocztowy/><nieruchomosc_poczta/><ewid_obreb/><ewid_nr_dzialki/><forma_wladanie/>
<forma_wladanie_inne/><rodzaj_dzialalnosc_gosp/><pojemnik1_rodzaj/><pojemnik1_ilosc/
><pojemnik1_stawka/><pojemnik1_ilosc_oproznien/><pojemnik1_oplata/><pojemnik2_ilos
c/><pojemnik2_stawka/><pojemnik2_ilosc_oproznien/><pojemnik2_oplata/><pojemnik3_il
osc/><pojemnik3_stawka/><pojemnik3_ilosc_oproznien/><pojemnik3_oplata/><pojemnik4_
ilosc/><pojemnik4_stawka/><pojemnik4_ilosc_oproznien/><pojemnik4_oplata/><oplata_og
olem/><gok1_uzasadnienie/><liczba_gok3/><oswiadczenie_miejscowosc/><oswiadczenie_d
ata/><oswiadczenie_kontakt/><pojemnik2_rodzaj/><pojemnik3_rodzaj/><pojemnik4_rodzaj/
><nieruchomosc_id_ulica/><nieruchomosc_id/><nieruchomosc_forma_wladania/><nierucho
mosc_powierzchnia/><nieruchomosc_rodzaj/><nieruchomosc_ksiega_wieczysta/><liczba_g
ok5/><gok3_suma/><miesiac_od_nazwa/><teryt_nieruchomosc_wojewodztwo/><teryt_nieru
chomosc_powiat/><teryt_nieruchomosc_gmina/><teryt_nieruchomosc_miejscowosc/><teryt
_nieruchomosc_poczta/><teryt_nieruchomosc_ulica/></DO-2><GOK-3><nieruchomosc
id=""
lp=""><id/><id_formularz_do2/><adres/><obreb/><nr_dzialki/><pojemnik_rodzaj/><pojem
nik_ilosc/><pojemnik_stawka/><pojemnik_ilosc_oproznien/><pojemnik_oplata/><nierucho
mosc_kraj/><nieruchomosc_wojewodztwo/><nieruchomosc_powiat/><nieruchomosc_gmina
/><nieruchomosc_ulica/><nieruchomosc_id_ulica/><nieruchomosc_nr_dom/><nieruchomos
c_nr_lokal/><nieruchomosc_miejscowosc/><nieruchomosc_kod_pocztowy/><nieruchomosc
_poczta/><nieruchomosc_id/><nieruchomosc_forma_wladania/><nieruchomosc_powierzchn
ia/><nieruchomosc_rodzaj/><nieruchomosc_ksiega_wieczysta/><POJEMNIK_RODZAJ_N
AZWA/><POJEMNIK_RODZAJ_WARTOSC/><POJEMNIK_SEGREGACJA/><teryt_nier
uchomosc_wojewodztwo/><teryt_nieruchomosc_powiat/><teryt_nieruchomosc_gmina/><ter
yt_nieruchomosc_miejscowosc/><teryt_nieruchomosc_poczta/><teryt_nieruchomosc_ulica/>
<teryt_nieruchomosc_ulica_nazwa/></nieruchomosc></GOK-3><GOK-5><wspolwlasciciel
id=""
lp=""><id/><id_formularz_do2/><rodzaj_wspolwlasciciel/><nazwa/><pesel/><krs/><regon_
nip/><siedziba_kraj/><siedziba_wojewodztwo/><siedziba_powiat/><siedziba_gmina/><sied
ziba_ulica/><siedziba_nr_dom/><siedziba_nr_lokal/><siedziba_miejscowosc/><siedziba_ko
d_pocztowy/><siedziba_poczta/><koresp_kraj/><koresp_wojewodztwo/><koresp_powiat/><
koresp_gmina/><koresp_ulica/><koresp_nr_dom/><koresp_nr_lokal/><koresp_miejscowosc/
><koresp_kod_pocztowy/><koresp_poczta/></wspolwlasciciel></GOK5><zalaczniki><zalacznik
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nr="1"><nazwa/><skrot/><rozszerzenie/><mime/></zalacznik></zalaczniki></edeklaracje:d
okument>
3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie
przez część roku:
<edeklaracje:dokument
kod="DO-3"><DO3><id/><id_formularz_meta/><obowiazek/><miesiac_od/><rok_od/><rodzaj_skladajacy/><
nazwa/><pesel/><krs/><regon_nip/><adres_kraj/><adres_wojewodztwo/><adres_powiat/><
adres_gmina/><adres_ulica/><adres_nr_dom/><adres_nr_lokal/><adres_miejscowosc/><adr
es_kod_pocztowy/><adres_poczta/><koresp_kraj/><koresp_wojewodztwo/><koresp_powiat/
><koresp_gmina/><koresp_ulica/><koresp_nr_dom/><koresp_nr_lokal/><koresp_miejscowo
sc/><koresp_kod_pocztowy/><koresp_poczta/><nieruchomosc_kraj/><nieruchomosc_wojew
odztwo/><nieruchomosc_powiat/><nieruchomosc_gmina/><nieruchomosc_ulica/><nierucho
mosc_nr_dom/><nieruchomosc_nr_lokal/><nieruchomosc_miejscowosc/><nieruchomosc_ko
d_pocztowy/><nieruchomosc_poczta/><ewid_obreb/><ewid_nr_dzialki/><forma_wladanie/>
<forma_wladanie_inne/><oplata_ogolem/><gok1_uzasadnienie/><liczba_gok4/><oswiadcze
nie_miejscowosc/><oswiadczenie_data/><oswiadczenie_kontakt/><nieruchomosc_rodzaj_op
lata/><nieruchomosc_rodzaj_inne_oplata/><czy_segreguje/><nieruchomosc_ilosc/><nieruch
omosc_stawka/><nieruchomosc_id_ulica/><nieruchomosc_id/><nieruchomosc_forma_wlada
nia/><nieruchomosc_powierzchnia/><nieruchomosc_ksiega_wieczysta/><nieruchomosc_rod
zaj/><liczba_gok5/><gok4_suma/><miesiac_od_nazwa/><teryt_nieruchomosc_wojewodztw
o/><teryt_nieruchomosc_powiat/><teryt_nieruchomosc_gmina/><teryt_nieruchomosc_miejs
cowosc/><teryt_nieruchomosc_poczta/><teryt_nieruchomosc_ulica/><teryt_nieruchomosc_u
lica_nazwa/></DO-3><GOK-5><wspolwlasciciel
id=""
lp=""><id/><id_formularz_do3/><rodzaj_wspolwlasciciel/><nazwa/><pesel/><krs/><regon_
nip/><siedziba_kraj/><siedziba_wojewodztwo/><siedziba_powiat/><siedziba_gmina/><sied
ziba_ulica/><siedziba_nr_dom/><siedziba_nr_lokal/><siedziba_miejscowosc/><siedziba_ko
d_pocztowy/><siedziba_poczta/><koresp_kraj/><koresp_wojewodztwo/><koresp_powiat/><
koresp_gmina/><koresp_ulica/><koresp_nr_dom/><koresp_nr_lokal/><koresp_miejscowosc/
><koresp_kod_pocztowy/><koresp_poczta/></wspolwlasciciel></GOK5><zalaczniki><zalacznik
nr="1"><nazwa/><plik/><rozszerzenie/><mime/></zalacznik></zalaczniki></edeklaracje:do
kument>
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Uzasadnienie
Proponowane niniejszą uchwałą zmiany podejmowane są w związku z koniecznością aktualizacji wzorów
deklaracji, wprowadzeniu zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 (t. j. z 2016 r., poz. 785)
(GOK-6) jak i dodaniem nowego załącznika obejmującego dane współwłaścicieli składających deklarację
DO-1. DO-2, DO-3 (GOK-5).
Zmianie ulegają podstawy prawne ujęte we wzorach deklaracji jak i informacje znajdujące się w
pouczeniach i objaśnieniach do nich.
Wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych (DO-1) uległ zmianie w zakresie treści części E
deklaracji „dane dotyczące zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Zmiana ma na
celu umożliwienie skorzystania 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 (t. j. z 2016 r.,
poz. 785).
Ponadto, w części F deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych (DO-1) wprowadzono dodatkową
informację o możliwości skorzystania z nowego załącznika - wykazu danych dotyczących członków rodziny
wielodzietnej (załącznik GOK-6). Niezbędnym jest jego wypełnienie w momencie 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 (t. j. z 2016 r., poz. 785) przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie posiadają wyrobionej Karty Dużej Rodziny. Dane podawane w ramach załącznika służyć mają
weryfikacji zasadności korzystania ze zwolnienia przez danego właściciela nieruchomości. W przypadku
rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wystarczą ich kserokopie.
Ponadto, wzory deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych jak i domków
letniskowych
lub
innych
nieruchomości
wykorzystywanych
na
cele
rekreacyjno
– wypoczynkowe jedynie przez część roku (odpowiednio DO-1, DO-2 oraz DO-3) zawierają w części F
deklaracji dodatkową informację o możliwości skorzystania z nowego załącznika dla pozostałych
współwłaścicieli nieruchomości, którzy składają daną deklarację (załącznik GOK-5).
Dotychczas, mimo że daną deklarację podpisać mogło kilku współwłaścicieli nie było przewidziane
miejsce dla uzupełnienia ich danych identyfikacyjnych (nazwisko, imię, nazwa, PESEL, NIP, Regon itp.).
W tym momencie, w przypadku nieruchomości gdzie istnieje współwłasność a współwłaściciele chcą
ponosić odpowiedzialność za opłatę solidarnie, wystarczy uzupełnić załącznik GOK-5, w którym uzupełnią
wszelkie dane identyfikujące wszystkie osoby podpisujące daną deklarację.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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