
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/349 /2013 
Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 20 maja 2013 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ 

 

Podstawa prawna Art. 6n oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) 

Składający Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których 
zamieszkują mieszkańcy.  Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 

Termin składania 1. Pierwszą  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych   

2. Nową deklarację należy złożyć w terminie 10 dni od daty wejścia w życie uchwały z dnia 20 
maja 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami.  

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

Miejsce składania 
deklaracji 

Urząd Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 
Pokój nr 1 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji 

Wójt Gminy Kołbaskowo 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Okoliczności powodujące złożenie deklaracji: 
 
                      PIERWSZA DEKLARACJA                   NOWA DEKLARACJA                  KOREKTA 

W razie zmiany danych podać: datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie. 

B. RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: (zaznaczyć właściwy kwadrat 

 
                     WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, POSIADACZ 
 
                    WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁPOSIADACZ 
 
                    JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W        
                    ZARZĄDZIE LUB POSIADANIU 
 
                     INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ JAKI? ………………………………………………………. 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Imię i nazwisko (dot. Osób fizycznych)/Pełna nazwa(dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej) 

PESEL 
 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

REGON 
 
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NIP 
 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 



ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY SKŁADANA DEKLARACJA 
 
 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

TEL. KONTAKTOWY(wypełnienie rubryki nie jest obowiązkowe) 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  - niepotrzebne skreślić 
(wypełnić jeśli jest inny niż adres nieruchomości) 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

E. OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji  jest …………………..(należy 
podać liczbę gospodarstw domowych) liczących    ……………………………(należy podać liczbę osób w gospodarstwie 
domowym). 

2. Oświadczam, iż: 
 
         Zbieram odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą, 
 
         
         Nie zbieram odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą, 
 
         Na terenie mojej nieruchomości zagospodaruję odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające   
         biodegradacji poprzez kompostowanie 

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

               ZAMIESZKAŁA                W CZĘSCI ZAMIESZKAŁA  I 
               W CZĘSCI NIE ZAMIESZKAŁA 

       E.1 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

Opłata od gospodarstwa domowego 
 

OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE  w zł  

OPŁATA ZA ODPADY ZBIERANE NIESELEKTYWNIE w zł  

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI  w zł 

 

       E.2 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ 
(ilość pojemników zapełnionych w ciągu miesiąca x stawka opłaty): 



POJEMNOŚĆ 
POJEMNIKA 

ILOŚĆ POJEMNIKÓW 
ZAPEŁNIONYCH W CIĄGU 
MIESIĄCA 

STAWKA OPŁATY ZA 
POJEMNIK 

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY 
 

80 l    

110 l    

120 l    

240 l    

1.100 l    

KP - 7    

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI (do części niezamieszkałej) 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi (zł) do części zamieszkałej i niezamieszkałej, w 
zaokrągleniu do pełnych złotych (suma miesięcznych kwot opłaty wskazanej w 

pkt. E.1 i pkt. E.2)  

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji w celu realizacji zadań określonych w 
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 202 r., poz. 926 ze zmianami) 

 

 

 

……………………………………………….     ……………………………………………………… 
          (miejscowość i data)       (czytelny podpis) 

 

 
POUCZENIE: 

A. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1945 ze zmianami) 

B. Właściciel nieruchomości będący w posiadaniu więcej niż jednej nieruchomości składa odrębną deklarację dla 

każdej z nieruchomości. 

 

WYJAŚNIENIA 

 

Przez zabudowę jednorodzinną należy rozumieć również zabudowę zagrodową, rekreacyjną, bliźniaczą i szeregową. 

Numer rachunku bankowego : Rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo, Bank PEKAO S.A II O/Szczecin 

58124039271111000040991915 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i 

wspólnie utrzymujących się. Jeżeli któreś z osób mieszkających razem utrzymują się oddzielnie, tworzą oddzielne 

gospodarstwo domowe. Każde z gospodarstw domowych składa odrębną deklarację. 

Liczba pojemników to liczba opróżnień w ciągu miesiąca. W przypadku większej liczby pojemników dotyczących części 

niezamieszkałej przy ustalaniu ich liczby należy pomnożyć liczbę ustawionych nieruchomości pojemników przez liczbę ich 

opróżnień   ( ile razy odpady z pojemników będą opróżniane) i liczbę tygodni w miesiącu. 


