
 
UCHWAŁA NR XVII/170/2016 

RADY GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 14 marca 2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obsza-

rze Gminy Kołbaskowo, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych i właściciele domków 

letniskowych lub nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Kołbaskowo 

obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo 106. 

2. Deklarację nową należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa odrębna 

uchwała Rady Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2015 roku w spra-

wie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachod-

niopomorskiego z 2015 r. poz. 4659). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-

pomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbigniew Szczuplak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 marca 2016 r.

Poz. 1203



załącznik nr 1  do Uchwały Nr XVII/170/2016 
Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 14.03. 2016r. 
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE , NA MASZYNIE KOMPUTERZE LUB RĘCZNIE 

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna Art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 
2013 r. poz.1399 z późn. zm) 

 

Składający 
 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kołbaskowo. Przez właściciela rozumie się 
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 terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2. 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 8 

Organ właściwy               
do złożenia deklaracji Wójt Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106, 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat przez postawienie znaku „x”) 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

□ PIERWSZA DEKLARACJA – obowiązuje od: …………………

□ NOWA DEKLARACJA W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH –obowiązuje od:…………………..

□ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU (należy wypełnić  działy  B - F oraz K )  – od:…………………..

□ KOREKTA DEKLARACJI W PRZYPADKU BŁĘDNIE ZŁOŻONYCH DANYCH obowiązuje od:……………………...

 UZASADNIENIE: 

 

B. RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ WŁAŚCICIEL □ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY □ NAJEMCA, DZIERŻAWCA

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL □ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI □ INNY PODMIOT…………………….

C. DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

2. Składający:

□ OSOBA FIZYCZNA       □ OSOBA PRAWNA        □ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

Nazwisko i imię * /Pełna nazwa** 
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PESEL* REGON** NIP** 

D. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU (jeśli dotyczy) 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

E.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
ULICA NR DOMU NR LOKALU NR DZIAŁKI  I OBRĘB ( podać w przypadku braku nr  

porządkowego) 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

TEL. KONTAKTOWY (wypełnienie rubryki nie jest obowiązkowe) ADRES E-MAIL  (wypełnienie rubryki nie jest obowiązkowe) 

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest konieczny  i  inny niż adres zamieszkania- dział D) 

G. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1. OKREŚLENIE SPOSÓBU ZBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ SELEKTYWNY □ NIESELEKTYWNY

Oświadczam, że na mojej nieruchomości będę gromadzić odpady biodegradowalne w kompostowniku. 

□ Tak □ Nie

H. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY  DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ (stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy 
Kołbaskowo w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty) 

Rodzaj gospodarstwa Liczba 
gospodarstw 

Stawka opłaty za 
gospodarstwo 

Miesięczna kwota opłaty (zł) 
(iloczyn wartości z  kol. 2 i 3) 

1 2 3 4 
Gospodarstwo 1 osobowe    
Gospodarstwo 2 osobowe 

Gospodarstwo 3 osobowe   

Gospodarstwo 4 osobowe   

Gospodarstwo 5 osobowe  

Gospodarstwo 6  i więcej osób       
 

Łącznie wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie            
odpadami komunalnymi (suma kwot z kol. 4)            

I. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY  DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ (iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody
w  nieruchomości *** oraz  obowiązującej stawki opłaty)
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Średnie miesięczne zużycie wody 
(m3) 

Stawka opłaty (zł) Miesięczna kwota opłaty (zł) 
(iloczyn wartości z  kol. 1 i 2) 

1 2 3 

J. OKREŚLENIE OPŁATY  DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH, DZIAŁEK LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI 
    WYKORZYSTYWANYCH NA CELE WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 
(stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku.) 
 

J.1. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA ROK DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ 
        DOMKI LETNISKOWE 

Liczba domków letniskowych Ryczałtowa stawka 
  opłaty (zł) za rok 

Wysokości ryczałtowej opłaty za rok  (zł) 
(iloczyn wartości z  kol. 1 i 2) 

1 2 3 

J.2. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA ROK DLA NIERUCHOMOŚCI, INNEJ NIŻ NIERUCHOMOŚĆ NA 
KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE 

□ ………….    zł  -  w przypadku, kiedy odpady komunalne zbierane będą w sposób  selektywny

□ …….…….  zł   -  w przypadku, kiedy odpady komunalne zbierane będą w sposób nieselektywny
 

K.  OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
 

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

..................................................    ........................................................................................................ 
Miejscowość i data    Czytelny podpis lub pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentacji 

 

L. ADNOTACJE ORGANU: 

* dotyczy osób fizycznych, 
** dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
*** przez średnie miesięczne zużycie wody w nieruchomości należy rozumieć wysokość zużycia wody za okres sumy ostatnich 12 miesięcy, 
podzielonych przez ilość miesięcy. 

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 2014 r., poz. 1619). 
B. Właściciel nieruchomości będący w posiadaniu więcej niż jednej nieruchomości składa odrębną deklarację dla każdej 
z nieruchomości. 
C. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na 
danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się  zgodnie z Uchwałą R.G. Kołbaskowo  w 
sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
D. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze". 
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