
INFORMACJA  

W SPRAWIE ZASAD GOSPODARKI ODPADAMI 

 

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że na sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 20 maja 2013 roku 

uchwała zostały zmienione zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami oraz zmieniono 

wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Największe zmiany dotyczą właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. W tym wypadku 

opłata za gospodarowanie odpadami naliczana będzie od gospodarstwa domowego i zróżnicowana w 

zależności od ilości osób. 

Przez zabudowę jednorodzinną należy rozumieć również zabudowę zagrodową, rekreacyjną, 

bliźniaczą i szeregową. 

Należy Pamiętać, ze przy wypełnieniu deklaracji należy kierować się ilością osób zamieszkałych, a nie 

zameldowanych. Znane są przypadki, że osoby zameldowane pod danym adresem, przebywa stale 

poza miejscem zamieszkania, jak również w danym gospodarstwie domowym zamieszkują osoby nie 

zameldowane pod danym adresem. 

Drugą ważną sprawą jest również fakt istnienia lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą w 

zabudowie wielorodzinnej, które posiadają wspólnoty i zarząd. W tym wypadku za lokale 

niezamieszkałe, deklaracje wypełnia zarządca w deklaracji dotyczącej zabudowy wielorodzinnej. 

Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień, oraz uporządkuje sprawę pojemników na osiedlu 

mieszkaniowym. 

Deklaracje przewidują określenie opłat w zależności czy odpady będą zbierane w sposób selektywny 

lub nieselektywnie.  

Selektywna zbiórka odpadów u źródła (gospodarstwa) obejmować będzie następujące frakcje: 

- frakcje lekkie (pozostałe nie wymienione frakcje), 

- papier i tektura, 

- szkło, 

- odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, trawa, itp.) 

Wzory deklaracji zostały umieszczone na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona na podstawie deklaracji, którą 

ma obowiązek złożyć każdy właściciel domu jednorodzinnego lub  zarząd spółdzielni mieszkaniowej 

lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub właściciel wydzielonego lokalu (tylko w przypadku braku 

zarządu) lub właściciel nieruchomości użytkowej (niezamieszkałego), prowadzący działalność 

gospodarczą  (gabinety stomatologiczne, sklepy, zakłady fryzjerskie itp.). 

W najbliższych dniach otrzymają Państwo formularze deklaracji, z prośbą o ich wypełnienie i złożenie 

osobiście lub przesłanie pocztą do Urzędu Gminy w Kołbaskowie adres: Kołbaskowo 106, 72-001 

Kołbaskowo.  

Niewypełnienie deklaracji spowoduje naliczenie właścicielowi nieruchomości opłaty za odpady w 

trybie administracyjnym.  

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla: 

1. Zabudowy jednorodzinnej wynoszą: 

a) Przy zbiórce nieselektywnej dla gospodarstwa domowego: 

- 1 osobowego – 16,80 zł, 

- 2 osobowego – 33,60 zł, 

- 3 osobowego – 49,00 zł, 

- 4 osobowego – 63,00 zł, 

http://www.kolbaskowo.pl/


- 5 osobowego – 70,00 zł, 

- 6 i więcej osób – 75,60 zł 

b) Przy zbiórce odpadów w sposób selektywny dla gospodarstwa domowego: 

- 1 osobowego – 12,00 zł, 

- 2 osobowego – 24,00 zł, 

- 3 osobowego – 35,00 zł, 

- 4 osobowego – 45,00 zł, 

- 5 osobowego – 50,00 zł, 

- 6 i więcej osób – 54,00 zł 

2. Zabudowy wielorodzinnej wynoszą: 

a) Przy zbiórce odpadów w sposób nieselektywny – 7,05 zł za 1 m3 wody zużywanej na 

danej nieruchomości, 

b) Przy zbiórce odpadów w sposób selektywny – 4,50 zł za 1 m3 wody zużywanej na danej 

nieruchomości, 

3. Dla nieruchomości niezamieszkanych wynoszą: 

a) Przy zbiórce odpadów w sposób nieselektywne za pojemnik: 

- pojemności 80l – 14,56 zł, 

- pojemności 110 l – 19,42 zł, 

- pojemności 120l – 20,53 zł, 

- pojemności 240 l – 33,20 zł, 

- pojemności 1,1 m3 – 160,00 zł 

b) Przy zbiórce odpadów w sposób selektywny za pojemnik: 

- pojemności 80l – 9,27 zł, 

- pojemności 110 l – 12,38 zł, 

- pojemności 120l – 13,08 zł, 

- pojemności 240 l – 21,15 zł, 

- pojemności 1,1 m3 – 107,65 zł 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 24 dnia każdego 

miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty 

dotyczy, z zastrzeżeniem: 

- Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych. 

-  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 


