
JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ
INFORMACJE  /   WSKAZÓWKI   /   UWAGI

Od 1 kwietnia 2021 r. w Gminie Olsztyn zmienia się metoda naliczania opłaty za odpady 
komunalne. W związku z tym należy złożyć DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI z uwzględnieniem stawki wynoszącej 8,40 zł 
w odniesieniu do m³ zużytej wody - Uchwała Nr XXXI/522/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 
24 lutego 2021 r.

Nową deklarację za kwiecień należy 
złożyć najpóźniej do 10 maja 2021 r.,  zaś 
zadeklarowaną opłatę wnieść najpóźniej  
do 15 maja 2021 r. 

W DEKLARACJI należy wypełnić wszystkie 
jasne pola, dokonać wyliczenia opłaty (część 
D.i F.) i złożyć podpisy przez wszystkich 
współwłaścicieli nieruchomości (część H.) 
Część E. wypełnia się tylko wtedy, jeżeli  
na nieruchomości prowadzona jest 
działalność gospodarcza, w wyniku której 
powstają odpady komunalne.

W części A. należy zaznaczyć, że jest to 
zmiana danych zawartych w poprzedniej 
deklaracji, od kwietnia 2021 r., w części B. 
osoby fizyczne zobowiązane są podać swój 
numer PESEL a osoby prawne numery NIP 
i KRS.

Podając w części B. swój nr telefonu lub 
adres e-mail ułatwiają nam Państwo kontakt  
w przypadku konieczności wyjaśniania 
błędów popełnionych w złożonej DEKLARACJI.

Część D. - średniomiesięczną ilość wody 
zużytej na nieruchomości, którą należy 
zastosować do wyliczenia należnej 
opłaty za odpady znajdą Państwo, jako 
wyszczególnioną pozycję na każdej kolejnej 
fakturze z Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w Olsztynie.

Część D.2 - jeśli Państwo:         
 - nie mają wodomierza  - używają wodę  
z własnego ujęcia - korzystają z wodomierza 
krócej niż 1 miesiąc do wyliczenia opłaty 
należy przyjąć iloczyn ilości wody wyliczony 
jako przeciętna norma zużycia wody - 3,28 m3, 
liczby osób zamieszkujących nieruchomość 
oraz zastosować obowiązującą stawkę. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi można pomniejszyć 
wykorzystując ulgi (część D.3 i D.4).

Jeśli posiadają Państwo profil zaufany 
e-puap, istnieje możliwość złożenia 
deklaracji elektronicznie poprzez portal  
edeklaracje.olsztyn.eu

W przypadku problemów z wypełnieniem 
deklaracji prosimy o kontakt telefoniczny  
z pracownikami Wydziału Środowiska Urzędu 
Miasta Olsztyna:

(89) 50 60 684, (89) 50 60 690,
(89) 50 60 691, (89) 50 60 688,
(89) 50 60 689, (89) 50 60 685, 
(89) 50 60 686. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 zł 0,40 zł /m3

dla każdego członka 
rodziny wielodzietnej 
(należy załączyć kser-
okopię kart dużej rodziny 
lub wypełnić załącznik 
GOK-6 (część G.); dla 
dzieci po osiągnięciu 
18 roku życia wyma-
gane jest zaświadczenie  
o nauce)

wody w przypadku kom-
postowania bioodpadów 
w kompostowniku przy-
domowym

www.czysty.olsztyn.eu


