
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez 

właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579 oraz z 2020 r. 
poz. 150 i poz. 284) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/300/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu 
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy 
Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1680), 
wprowadza się następującą zmianę:
1) dotychczasowy załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dotychczasowy załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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 DRUK D1                 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………. Rady Miasta Kołobrzeg 

                           z dnia ……………. 2020 r.        
        
 
 
 
 
 

 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH 

 
 

JASNE POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 
Miejsce składania:  Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Prezydent Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

1. Składana deklaracja stanowi (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”): 

                            
                     pierwszą deklarację  
                                       data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca: ………………………………………… 
                                                                                                                                                                                            (dzień-miesiąc-rok) 

                         nową deklarację, czyli: 
                                   

                                    zmiana zużycia wody                                                         posiadam kompostownik 

                                 
                                       data zaistnienia zmiany: .………………………..…………………… 
                                                                                                                      (dzień-miesiąc-rok 

                     korektę deklaracji, czyli: 
                                             
                                           zmiana danych                              inne: …………………………………………………………………. 
 

                                 data zaistnienia zmiany: .………………………..…………………… 
                                                                                                                      (dzień-miesiąc-rok) 

2. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”): 

                            
właściciel, użytkownik wieczysty                 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  

lub użytkowaniu 
   
                    współwłaściciel, współużytkownik                                       inny podmiot………………..………………………………………… 

3. Dane składającego deklarację 
Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”): 
 

             osoba fizyczna                                          osoba prawna                                  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej   

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa wspólnoty lub spółdzielni/ Inna osoba prawna 
 

 

Identyfikator (firmy) NIP ……………………………………………………………….. 

                                 REGON ……………………………………………………..…...… 
PESEL (osoby fizyczne) 
 

4. Adres siedziby/adres zamieszkania składającego deklarację 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Obręb/numer działki Numer telefonu kontaktowego 

Adres poczty elektronicznej 

 

Nr dokumentu 
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5. Adres nieruchomości zamieszkałej, z której będą odbierane odpady (jeśli inny niż w pkt 4) 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Obręb/numer działki 

6. Informacja na temat posiadania kompostownika przydomowego – nieruchomości jednorodzinne 

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

komunalne – zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7. Miejsce na obliczenia w przypadku nowo wybudowanej lub nowo nabytej nieruchomości lub wskazanie sposobu 
odliczenia wody z licznika głównego 

 
 
 
 
 
 

8. Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Sumaryczna ilość zużytej wody na 

nieruchomości w roku ubiegłym 

Średniomiesięczna ilość zużytej wody w 

roku ubiegłym
 
(obliczona jako średnia 

miesięczna z kolejnych dwunastu miesięcy; dane 

wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku) 

Liczba gospodarstw domowych, 

w tym gospodarstwa domowe 

stanowiące rodzinę wielodzietną 

                                         m
3
/rok                                m

3
 /m-c  

a) Ilość zużytej wody – 
gospodarstwa domowe 

 

 

m
3
/rok 

Średniomiesięczna ilość zużytej 
wody w roku ubiegłym – 
gospodarstwa domowe 

 

 

m
3
 /m-c 

b) Ilość zużytej wody – 
gospodarstwa domowe 
stanowiące rodzinę wielodzietną 

 

 

m
3
/rok 

Średniomiesięczna ilość zużytej 
wody w roku ubiegłym - 
gospodarstwa domowe 
stanowiące rodzinę 
wielodzietną 

 

 

m
3
 /m-c 

1. Składnik opłaty od 

gospodarstw domowych, w tym 

gospodarstwa domowe 

stanowiące rodzinę wielodzietną 

Liczba gospodarstw 

domowych 
Stawka opłaty 

Opłata od            

gospodarstw domwych 

A B C1=A X B 

 
 

zł 

2. Składnik opłaty od 

średniomiesięcznego zużycia 

wody – gospodarstwa domowe 

Średniomiesięczna ilość 

zużytej wody w roku 

ubiegłym 

Stawka opłaty 

Opłata od   

średniomiesięcznej         

ilości zużytej wody 

A B C2=A X B 

  zł 

3. Składnik opłaty od 

średniomiesięcznego zużycia 

wody – gospodarstwa domowe 

stanowiące rodzinę wielodzietną 

Średniomiesięczna ilość 

zużytej wody w roku 

ubiegłym 

Stawka opłaty (pomniejszona 

o wysokość zwolnienia z 

tytułu gospodarstwa 

domowego stanowiącego 

rodzinę wielodzietną) 

Opłata od   

średniomiesięcznej         

ilości zużytej wody 

A B C3=A X B 

  
 

zł 
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ŁĄCZNA MIESIĘCZNA OPŁATA                                     

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI (należną opłatę wykazuje się bez zaokrąglenia) 

C1 +C2 + C3 

zł/m-c 

Wyliczenie zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika 
i kompostowania w nim bioodpadów 

 

 

zł/m-c 

ZAŁĄCZNIKI 

Informacja o ilości zużytej wody sporządzona przez 
przedsiębiorstwo wodociagowo - kanalizacyjne 

            

                          TAK                          NIE 

Roczne zestawienie odczytów wodomierzy z części 
mieszkalnej (w przypadku nieruchomości wielolokalowych) 

                   

                    TAK                          NIE 

Inne (należy wymienić) 
 

9.   Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 

 
 

…………………………….., dnia ……………..………                                                           ..…………………………. 
Miejscowość                                                                                                                                                      Podpis 

10.   Adnotacje organu 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
2. Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
3. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
4. Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku zmiany danych nie wpływających na wysokość opłaty.         
5. Dla każdej nieruchomości lub części nieruchomości posiadającej odrębne miejsce gromadzenia odpadów komunalnych należy     

złożyć odrębną deklarację. 
6. W przypadku dokonanych w deklaracji odliczeń wody, właściciel nieruchomości musi wskazać sposób odliczenia oraz dołączyć 

dokumenty potwierdzające wartości wykorzystane do odliczenia wody, tj. roczne zestawienie odczytów wodomierzy z części 
mieszkalnej w przypadku nieruchomości wielolokalowych; roczne zestawienie lub kopie faktur VAT za wodę w przypadku 
nieruchomości jednorodzinnych, lub zestawienie zainkasowanej opłaty uzdrowiskowej (sumaryczna ilość osobodni).   

7.  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, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą Administratora Danych jest 
Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul Ratuszowa 13. 

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w 
siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, adres e-mail: 
iod@um.kolobrzeg.pl, nr tel. 94-35-51-584. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych oraz na podstawie 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 zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych 

przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe 
dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów, na podstawie 
każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel 
przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych jak i 
podmiotu przetwarzającego. 

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. 
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7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) 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. 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ustalenia właściciela nieruchomości i wydanie decyzji 
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą podlegały profilowaniu.    
 
OBJAŚNIENIA: 

1. Właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające 
nieruchomościami. Jeżeli obowiązki właściciela mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wcześniej 
wskazanych, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. Jeżeli 
nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę 
mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.  

2. Stawki opłat ustali Rada Miasta w odrębnej uchwale w sprawie ustalenia wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
3. Ilość zużytej wody obejmuje całkowite zużycie wody na nieruchomości, określone na podstawie odczytu z wodomierza 

pomniejszone o zużycie wody zużytej bezpowrotnie, np. na cele ogrodowe. 
4. Średniomiesięczne zużycie wody – wartość średnia wyliczona na podstawie faktur lub rozliczenia za okres 1 stycznia 

danego roku do 31 grudnia danego roku podzielona przez 12 miesięcy. Wartość średniomiesięczna zaokrąglona do jednego 
miejsca po przecinku. Przykład: rozliczenie za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., całkowita ilość zużytej wody 128 m

3
. 128 

m
3 

/ 12 m-cy = 10,66 m
3
 => średniomiesięczna ilość zużytej wody to 10,7 m

3
. 

5.  Nieruchomości niepodłączone do sieci wodociągowej – ustalenie miesięcznego zużycia wody następuję w oparciu o 

ilość zużytej wody, gdzie przyjmuje się 3m
3
/miesiąc/osobę z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość.  
6. Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty w trakcie roku (nieruchomość nowo nabyta/nowo wybudowana) –  

w pierwszej deklaracji należy podać miesięczne zużycie wody przyjmując 3m
3
/miesiąc/osobę.  

7. W przypadku zamieszkania nieruchomości w trakcie roku poprzedzającym obowiązek złożenia deklaracji, do ustalenia 

ilości zużytej wody w nowej deklaracji należy przyjąć średniomiesięczne faktyczne zużycie wody za rok ubiegły. 
8. Obliczanie opłaty  -  

Przykład 1 nieruchomość wielolokalowa: 

1. Składnik opłaty od gospodarstw domowych, w tym stanowiących rodzinę wielodzietną: 
    Ilość gospodarstw domowych – 6 
    Stawka opłaty – 20,00 zł 
    6 x 20,00 zł = 120,00 zł 
2. Składnik opłaty od średniomiesięcznego zużycia wody – gospodarstwo domowe: 
    Średniomiesięczna ilość zużytej wody – 50,5 m

3
/mc 

    Stawka opłaty – 2,50 zł/m
3
  

    50,5 m
3
/mc x 2,50 zł/m

3
 = 126,25 zł/mc 

3. Składnik opłaty od średniomiesięcznego zużycia wody – gospodarstwo domowe stanowiące rodzinę wielodzietną: 
    Średniomiesięczna ilość zużytej wody – 16 m

3
/mc 

Stawka opłaty (pomniejszona o wysokość zwolnienia z tytułu gospodarstwa domowego stanowiącego rodzinę   
wielodzietną) – 2,00 zł/m

3
 (2,50 zł -0,50 zł = 2,00 zł) 

    16 m
3
/mc x 2,00 zł/m

3
 = 32,00 zł/mc 

Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami – 120,00 zł + 126,25 zł + 32,00 zł = 278,25 zł/mc 
Przykład 2 Gospodarstwo domowe stanowiące rodzinę wielodzietną: 
1. Składnik opłaty od gospodarstw domowych, w tym stanowiących rodzinę wielodzietną: 
    Ilość gospodarstw domowych wielodzietnych – 1 
    Stawka opłaty – 20,00 zł 
    1 x 20,00 zł – 20,00 zł 
2. Składnik opłaty od średniomiesięcznego zużycia wody: 
    Średniomiesięczna ilość zużytej wody – 12,5 m

3
/mc 

Stawka opłaty pomniejszona o wysokość zwolnienia z tytułu gospodarstwa domowego stanowiącego rodzinę   
wielodzietną) – 2,00 zł/m

3
 (2,50 zł -0,50 zł = 2,00 zł) 

    12,5 m
3
/mc x 2,00 zł/m

3
 = 25,00 zł/mc 

Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami – 20,00 zł + 25,00 zł = 45,00 zł/mc 
Przykład 3  Nieruchomość jednorodzinna z kompostownikiem: 
1. Składnik opłaty od gospodarstw domowych, w tym stanowiących rodzinę wielodzietną: 
    Ilość gospodarstw domowych – 1 
    Stawka opłaty – 20,00 zł 
    1 x 20,00 zł = 20,00 zł 
2. Składnik opłaty od średniomiesięcznego zużycia wody: 
    Średniomiesięczna ilość zużytej wody – 6 m

3
/mc 

    Stawka opłaty – 2,50 zł/m
3
  

Id: E6EA96E4-7DE2-4A9D-BD5B-F5C31F16A813. Projekt Strona 4



    6 m
3
/mc x 2,50 zł/m

3
 = 15,00 zł/mc 

Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami – 20,00 zł + 15,00zł = 35,00 zł/mc 
Zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika: 35,00 zł/mc -1,00 zł = 34,00 zł/mc 
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DRUK D2                 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …………. Rady Miasta Kołobrzeg 

                           z dnia ………… 2020 r.               
 
 
 
 
 

 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA NIERUCHOMOŚCI,  KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 
 

JASNE POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości tzw. mieszanych położonych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 
Miejsce składania:  Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Prezydent Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

1. Składana deklaracja stanowi (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”): 

                            
                     pierwszą deklarację  
                                       data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca: ………………………………………… 
                                                                                                                                                                                            (dzień-miesiąc-rok) 

                         nową deklarację, czyli: 
                                   

                                    zmiana zużycia wody                                                       działalność gospodarcza …………………………  

                                 
                                       data zaistnienia zmiany: .………………………..…………………… 
                                                                                                                      (dzień-miesiąc-rok 

                     korektę deklaracji, czyli: 
                                             
                                           zmiana danych                              inne: …………………………………………………………………. 
 

                                 data zaistnienia zmiany: .………………………..…………………… 
                                                                                                                      (dzień-miesiąc-rok) 

2. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”): 

                            
właściciel, użytkownik wieczysty                 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  

lub użytkowaniu 
   
                    współwłaściciel, współużytkownik                                       inny podmiot………………..………………………………………… 

3. Dane składającego deklarację 
Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”): 
 

             osoba fizyczna                                          osoba prawna                                  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej   

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa wspólnoty lub spółdzielni/ Inna osoba prawna 
 

 

Identyfikator (firmy) NIP ……………………………………………………………….. 

                                 REGON ……………………………………………………..…...… 
PESEL (osoby fizyczne) 
 

4. Adres siedziby/adres zamieszkania składającego deklarację 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Obręb/numer działki Numer telefonu kontaktowego 

Adres poczty elektronicznej 

 

Nr dokumentu 
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5. Adres nieruchomości zamieszkałej, z której będą odbierane odpady (jeśli inny niż w pkt 4) 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Obręb/numer działki 

6. Miejsce na obliczenia w przypadku nowo wybudowanej lub nowo nabytej nieruchomości lub wskazanie sposobu 
odliczenia wody z licznika głównego 

 
 
 
 
 

 
 

7. Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

CZĘŚĆ A – część mieszkalna nieruchomości 

Sumaryczna ilość zużytej wody w 

roku ubiegłym 

Średniomiesięczna Ilość zużytej wody w 

roku ubiegłym
 
(obliczona jako średnia 

miesięczna z kolejnych dwunastu miesięcy; dane 

wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku) 

Liczba gospodarstw domowych, 

w tym gospodarstwa domowe 

stanowiące rodzinę wielodzietną 

                                         

m
3
/rok 

                               m
3
 /m-c 

 

a) Ilość zużytej wody – 
gospodarstwa domowe 

 

 

m
3
/rok 

Średniomiesięczna ilość zużytej 

wody w roku ubiegłym – 

gospodarstwa domowe 

 

 

m
3
 /m-c 

b) Ilość zużytej wody – 

gospodarstwa domowe 

stanowiące rodzinę wielodzietną 

 

 

m
3
/rok 

Średniomiesięczna ilość zużytej 

wody w roku ubiegłym - 

gospodarstwa domowe 

stanowiące rodzinę wielodzietną 

 

 

m
3
 /m-c 

1. Składnik opłaty od 

gospodarstw domowych, w tym 

gospodarstwa domowe 

stanowiące rodzinę wielodzietną 

Liczba gospodarstw 

domowych 
Stawka opłaty 

Opłata od            

gospodarstw domwych 

A B C1=A x B 

 
 

zł 

2. Składnik opłaty od 

średniomiesięcznego zużycia 

wody – gospodarstwa domowe 

Średniomiesięczna ilość 

zużytej wody w roku 

ubiegłym 

Stawka opłaty 

Opłata od   

średniomiesięcznej         

ilości zużytej wdy 

A B C2=A x B 

  zł 

3. Składnik opłaty od 

średniomiesięcznego zużycia 

wody – gospodarstwa domowe 

stanowiące rodzinę wielodzietną 

Średniomiesięczna ilość 

zużytej wody w roku 

ubiegłym 

Stawka opłaty 

(pomniejszona o wysokość 

zwolnienia z tytułu 

gospodarstwa domowego 

stanowiącego rodzinę 

wielodzietną) 

Opłata od   

średniomiesięcznej         

ilości zużytej wody 

A B C3=A x B 

  zł 
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         CZĘŚĆ B – część nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza w roku bieżącym 

Metraż 
Miesiące, w których prowadzona 

jest działalność (I-XII) 
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej 

1.                         m
2
 powierzchni użytkowej   

2.                         m
2
 powierzchni użytkowej   

3.                         m
2
 powierzchni użytkowej   

 

 

 

 

 

 

 

Miesiące 

Składnik opłaty za prowadzenie 

działalności gospodarczej Opłata za 

prowadzenie 

działalności 

gospdoarczej 

ŁĄCZNA MIESIĘCZNA 

OPŁATA                                   

ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI (należną 

opłatę wykazuje się bez 

zaokrąglenia) 

Metraż – 

sumaryczna ilość m
2 

powierzchni 

użytkowej w 

miesiącu 

Stawka opłaty 

A B D = A x B  C1 +C2 + C3 + D 

I.    zł 

II.    zł 

III.     zł 

IV.    zł 

V.    zł 

VI.    zł 

VII.    zł 

VIII.    zł  

IX.    zł 

X.    zł 

XI.    zł 

XII.    zł 

ZAŁĄCZNIKI 

Informacja o ilości zużytej wody sporządzona przez 
przedsiębiorstwo wodociagowo - kanalizacyjne 

            

                          TAK                          NIE 

Roczne zestawienie odczytów wodomierzy z części 
mieszkalnej (w przypadku nieruchomości wielolokalowych) 

                   

                    TAK                          NIE 

Inne (należy wymienić) 
 

8.   Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 

 
 

…………………………….., dnia ……………..………                                                           ..…………………………. 
Miejscowość                                                                                                                                                      Podpis 

9.   Adnotacje organu 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

Id: E6EA96E4-7DE2-4A9D-BD5B-F5C31F16A813. Projekt Strona 3



1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
2. Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
3. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
4. Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku zmiany danych nie wpływających na wysokość opłaty.         
5. Dla każdej nieruchomości lub części nieruchomości posiadającej odrębne miejsce gromadzenia odpadów komunalnych należy     

złożyć odrębną deklarację. 
6. W przypadku dokonanych w deklaracji odliczeń wody, właściciel nieruchomości musi wskazać sposób odliczenia oraz dołączyć 

dokumenty potwierdzające wartości wykorzystane do odliczenia wody, tj. roczne zestawienie odczytów wodomierzy z części 
mieszkalnej w przypadku nieruchomości wielolokalowych; roczne zestawienie lub kopie faktur VAT za wodę w przypadku 
nieruchomości jednorodzinnych, lub zestawienie zainkasowanej opłaty uzdrowiskowej (sumaryczna ilość osobodni).   

7.  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, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą Administratora Danych jest 
Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul Ratuszowa 13. 

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w 
siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, adres e-mail: 
iod@um.kolobrzeg.pl, nr tel. 94-35-51-584. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych oraz na podstawie 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 zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych 

przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe 
dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów, na podstawie 
każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel 
przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych jak i 
podmiotu przetwarzającego. 

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) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) 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. 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ustalenia właściciela nieruchomości i wydanie decyzji 
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą podlegały profilowaniu.    
 
OBJAŚNIENIA: 

1. Właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające 
nieruchomościami. Jeżeli obowiązki właściciela mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wcześniej 
wskazanych, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. Jeżeli 
nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę 
mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.  

2. Stawki opłat ustali Rada Miasta w odrębnej uchwale w sprawie ustalenia wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
3. Ilość zużytej wody obejmuje całkowite zużycie wody na nieruchomości, określone na podstawie odczytu z wodomierza 

pomniejszone o zużycie wody zużytej bezpowrotnie, np. na cele ogrodowe. 
4. Średniomiesięczne zużycie wody – wartość średnia wyliczona na podstawie faktur lub rozliczenia za okres 1 stycznia 

danego roku do 31 grudnia danego roku podzielona przez 12 miesięcy. Wartość średniomiesięczna zaokrąglona do jednego 
miejsca po przecinku. Przykład: rozliczenie za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., całkowita ilość zużytej wody 128 m

3
. 128 

m
3 

/ 12 m-cy = 10,66 m
3
 => średniomiesięczna ilość zużytej wody to 10,7 m

3
. 

5.  Nieruchomości niepodłączone do sieci wodociągowej – ustalenie miesięcznego zużycia wody następuję na podstawie 

przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym określonego w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 r., Nr 8, 
poz. 70) z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.  

6. Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty w trakcie roku (nieruchomość nowo nabyta/nowo wybudowana) –  

w pierwszej deklaracji należy podać zużycie wody za okres 12 miesięcy. Ilość zużytej wody z danej nieruchomości należy 
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wyliczyć na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody (Dz. U. 2002 r., Nr 8, poz. 70). Opłata natomiast będzie naliczona proporcjonalnie od miesiąca 
zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. 

7. W przypadku zamieszkania nieruchomości w trakcie roku poprzedzającym obowiązek złożenia deklaracji, do ustalenia 

ilości zużytej wody w nowej deklaracji należy przyjąć średniomiesięczne faktyczne zużycie wody za rok ubiegły. 
8. Obliczanie opłaty  - przykład 1 Nieruchomość wielolokalowa, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą: 

1. Składnik opłaty od gospodarstw domowych, w tym stanowiących rodzinę wielodzietną: 
    Ilość gospodarstw domowych – 6 
    Stawka opłaty – 20,00 zł 
    6 x 20,00 zł = 120,00 zł 
2. Składnik opłaty od średniomiesięcznego zużycia wody – gospodarstwo domowe: 
    Średniomiesięczna ilość zużytej wody – 50,5 m

3
/mc 

    Stawka opłaty – 2,50 zł/m
3
  

    50,5 m
3
/mc x 2,50 zł/m

3
 = 126,25 zł/mc 

3. Składnik opłaty od średniomiesięcznego zużycia wody – gospodarstwo domowe stanowiące rodzinę wielodzietną: 
    Średniomiesięczna ilość zużytej wody – 16 m

3
/mc 

Stawka opłaty (pomniejszona o wysokość zwolnienia z tytułu gospodarstwa domowego stanowiącego rodzinę   wielodzietną) – 2,00 zł/m
3
 

(2,50 zł -0,50 zł = 2,00 zł) 
    16 m

3
/mc x 2,00 zł/m

3
 = 32,00 zł/mc 

4. Składnik opłaty za prowadzenie działalności gospodarczej 
    Metraż - 100 m

2 
powierzchni użytkowej 

    Stawka opłaty – 1,00 zł/m
2
 

    100 m
2 
x 1,00 zł/m

2 
= 100,00 zł 

Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami – 120,00 zł + 126,25 zł + 32,00 zł + 100,00 zł= 378,25 zł/mc 
Przykład 2  Nieruchomość jednorodzinna, gdzie prowadzi się działalność: 
1. Składnik opłaty od gospodarstw domowych, w tym stanowiących rodzinę wielodzietną: 
    Ilość gospodarstw domowych – 1 
    Stawka opłaty – 20,00 zł 
    1 x 20,00 zł = 20,00 zł 
2. Składnik opłaty od średniomiesięcznego zużycia wody: 
    Średniomiesięczna ilość zużytej wody – 6 m

3
/mc 

    Stawka opłaty – 2,50 zł/m
3
  

    6 m
3
/mc x 2,50 zł/m

3
 = 15,00 zł/mc 

4. Składnik opłaty za prowadzenie działalności gospodarczej 
    Metraż - 120 m

2 
powierzchni użytkowej 

    Stawka opłaty – 1,00 zł/m
2
 

    120 m
2 
x 1,00 zł/m

2 
= 120,00 zł 

Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami – 20,00 zł + 15,00zł + 120,00 zł = 155,00 zł/mc 
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Uzasadnienie

Proponowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji
w kwestii usunięcia pozycji, gdzie należało wskazać w druku współwłaścicieli, jest
następstwem pisma z RIO w Szczecinie o sygn. K.0010.182.MB.2020 z dnia 7 kwietnia
2020 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazało, że we wzorach D1 i D2 żądanie
od podmiotu składającego deklarację wskazania danych osobowych wszystkich
występujących współwłaścicieli nie wynika z ustawowej kompetencji organu
stanowiącego do określenia wzoru deklaracji.
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