
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA                
 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Składający:        właściciele nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy) położonych na terenie Gminy Kołobrzeg 
Miejsce składania:   Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a  78-100 Kołobrzeg  
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:  Wójt Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA  DEKLARACJI
1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ PIERWSZA DEKLARACJA 1 - obowiązuje od: (data zamieszkania)
□
□ NOWA DEKLARACJA PO ZMIANIE DANYCH 2  -  obowiązuje od:    (data zmiany)

□ USTANIE OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPLATY – obowiązuje od:   (data ustania obowiązku)

□ KOREKTA DEKLARACJI 3  – za okres  od do         

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 4 

□ Właściciel □ Współwłaściciel □ Zarządca □ Posiadacz □ Inny

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Osoba fizyczna □ Osoba prawna
□ Jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej

C.1. Osoba fizyczna
4. Nazwisko 5. Imię/Imiona 6. PESEL 7. Data urodzenia

C.2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
8. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa

9. NIP 10. REGON 11. Telefon

C.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta

22. Adres e-mail: 23. Telefon

C.4. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż w C.3)
24. Miejscowość 25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu

28. Kod pocztowy 29. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI,  KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA (wypełnić jeśli jest inny niż w C.3)

30. Miejscowość 31. Ulica, nr domu/lokalu 32. Nr ewid. działki (w przypadku braku
adresu)

33. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ ZAMIESZKAŁA □ W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA

E. OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
34. Oświadczam, że odpady będą zbierano do:

szkło papier tworzywa sztuczne i metale 
□ pojemnika
□ worka

□ pojemnika
□ worka

□ pojemnika
□ worka

35. Oświadczam, że na nieruchomości, o której mowa w części D zamieszkuje: (zaznaczyć właściwy kwadrat).
□ – JEDNO gospodarstwo domowe

□ – WIĘCEJ NIŻ JEDNO gospodarstwo domowe

Załącznik nr 1 do  Uchwały nr 
XXXIV/310 /2021 Rady Gminy 
Kołobrzeg z dnia 18.11.2021r. 



36. Informacja na temat posiadania kompostownika przydomowego – dotyczy jedynie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
(zaznaczyć właściwy kwadrat).

Informuję, że: 
□ – POSIADAM kompostownik przydomowy i będą w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne

□ – NIE POSIADAM kompostownika przydomowego
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1 OPŁATA  OD ZUŻYCIA WODY (iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody w m3 wykazanego w
załączniku ZN-15 oraz stawki opłaty) 6

Średnie miesięczne zużycie wody Stawka Kwota opłaty za miesiąc 

Opłata za odpady 37. 38. zł 39.   zł 

F.2 Zwolnienie dla kompostujących bioodpady 7  - dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej,
którzy bioodpady w całości kompostują w przydomowym kompostowniku

Iloczyn kwoty opłaty z poz.39 i wysokości zwolnienia z poz.40 
40. 10  % 41. zł

F.3 KWOTA OPŁATY ZA JEDEN MIESIĄC
Kwota opłaty z poz. 39, a w przypadku kompostujących w całości bioodpady  kwota opłaty 
z poz.39 pomniejszona o kwotę zwolnienia z poz. 41 
Kwota opłaty w poz.42 nie może być większa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę8  ogółem za gospodarstwo domowe zamieszkujące na 
nieruchomości. W przypadku, gdy w poz.35 zaznaczono kwadrat „więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe” należy wpisać kwotę z części B pkt.2  załącznika ZN-1 

42.   zł      

F.4 OPŁATA ZA POJEMNIKI Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (należy zaznaczyć tylko jeżeli  w
poz.33 zaznaczono kwadrat „w części zamieszkała i w części niezamieszkała”)

□ Oświadczam, że w części niezamieszkałej nieruchomości wskazanej w części D deklaracji odpady komunalne
powstają w ilości odpowiadającej  liczbie pojemników  wskazanej w załączniku ZN-2 do deklaracji 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G.1 Opłata dotycząca nieruchomości zamieszkałej (wypełnić tylko jeśli w poz.33 zaznaczono kwadrat „zamieszkała”

Miesięczna kwota opłaty (kwota wskazana w poz.42) 43. 
      zł 

G.2 Opłata dotycząca nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej (wypełnić tylko jeśli w poz.33
zaznaczono kwadrat „w części zamieszkała i w części niezamieszkała)

Wysokość opłaty za część 
zamieszkałą za jeden miesiąc 

(kwota z poz.42) 

Wysokość opłaty za część 
niezamieszkałą (kwoty 

wynikające z załącznika ZN-2) 

Łączna wysokość opłaty w 
poszczególnych miesiącach 
(suma kwot z kolumny a i b) 

a b c 

Styczeń 

zł 

zł zł 

Luty zł zł 

Marzec zł zł 

Kwiecień zł zł 

Maj zł zł 

Czerwiec zł zł 

Lipiec zł zł 

Sierpień zł zł 

Wrzesień zł zł 

Październik zł zł 

Listopad zł zł 

Grudzień zł zł 



H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
44. Liczba załączników do deklaracji (należy podać ilość):

ZN-1 -  
ZN-2 -  

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ (pełnomocnik dołącza do
deklaracji oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową)9

Data Czytelny podpis 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia opłaty w określonych odrębnymi przepisami terminach lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

J. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI 
1. Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.
3. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81§2 ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności
zmiany uprzednio złożonej deklaracji, wynikającej z błędów rachunkowych czy oczywistych pomyłek. Korekcie podlega każda ze
złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać na
wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego korekta dotyczy.
4. Jeśli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust.1 pkt 4
ustawy obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.
5. Do wyliczenia średniego miesięcznego zużycia wody nie uwzględnia się miesięcy, w których nieruchomość nie była
zamieszkiwana.
6. Stawki opłaty ustalone są odrębną uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg.
7. Zwolnienie dla kompostujących odpady biodegradowalne dotyczy tylko właścicieli nieruchomości jednorodzinnej, którzy
w całości poddają procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach (nie będą od nich odbierane bioodpady
z brązowego pojemnika). Pozycji 40 i 41 nie wypełnia właściciel nieruchomości, który posiada kompostownik, ale nie chce
korzystać ze zwolnienia.
8. Kwota miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogłaszana jest w drodze obwieszczenia przez  Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale każdego roku.
9. Jeżeli deklarację podpisuje i składa podmiot inny niż właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji.
Pełnomocnik dołącza oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny
lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z 
DEKLARACJAMI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję , iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kołobrzeg. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Gminy 
Kołobrzeg , ul. Trzebiatowska 48 A, 78 – 100 Kołobrzeg. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy poprzez kontakt mailowy : iod@gmina.kolobrzeg.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu przyjęcia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właściciela nieruchomości. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami 
prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 
października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne( np. serwisowanie , naprawa 
sprzętu na którym przechowywane są dane ). W takim przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie zawieranych umów 
powierzenia danych osobowych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora Danych. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
9. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie 
ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3 , art. 20 , art. 21 Rozporządzenia UE. 
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/na narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27.04.2016 r. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania , a 
konsekwencją niepodania danych będzie konieczność ustalenia właściciela nieruchomości i wydanie decyzji określającej wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
 

Administrator Danych Osobowych 
Wójt Gminy Kołobrzeg 
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