
UCHWAŁA NR XVI/221/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 9 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwały 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 
poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co 
następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/374/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2016 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 2016 r. 
poz. 4825),  zmieniony uchwałą XLIII/674/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 
2018r. 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 2018 r. poz. 3219),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. W Uchwale Nr XXXIX/603/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 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 2018 r. 
poz. 756), wprowadza się następującą zmianę:
1) § 3 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są składać w Urzędzie Miasta 
Kołobrzeg:
1) deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych;

2) nową deklarację zawierającą zmianę danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;

3) korektę deklaracji zawierającą zmianę danych, które nie wpływają na wysokość 
opłaty.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski
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DRUK D1                               XVI/221/19

  
 z dnia 9 grudnia 2019 r.               
 
 
 
 
 

 

ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

 
JASNE POLA , DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 1  
 Fo 1)  

:  ul. Ratuszowa 13, 78-  

 , ul. Ratuszowa 13, 78-100  

1.  ): 

                            
                       
                                        
                                                                                                                                                                                            - -rok) 

                          deklarac , czyli: 
                                   

                                    zmiana                                                           
                        
                     racji, czyli: 
                                             
                                            
 

                                 data zaistnienia zmiany: .  
                                                                                                                      - -rok) 

2.  ): 
                            
              w ,  

jednostka org  
 

                
                                                                                                                 
                     

3.  
 ): 

 

             osoba fizyczna                                          osoba prawna                                  jednostka organizacyjna    

I  i nazwisko/ P  
 

 

    

Identyfikator (firmy) NIP . 

                                 REGON  
PESEL (osoby fizyczne) 
 

4. Adres siedziby/adres zamieszkania  
Kraj  Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Kod pocztowy Poczta 

Ob  Numer telefonu kontaktowego 

Adres poczty elektronicznej 

 

5.    
Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Nr dokumentu 
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6. : 

  
 

zmieszane)  pod 2)  
                     

(odpady komunalne nie poddane segregacji) 
2)

7. Miejsce na obliczenia w przypadku nowo wybudowanej lub nowo nabyt 3) lub wskazanie sposobu 
odliczenia  

 
 
 
 
 
 
 

8.  

  3)  

 m3/rok  

 
ROCZNEJ (tj. j wody w    

                                                              

                              m3/rok                       z   =  /rok*
     

                                                                                                          
 

UWAGA: 
ratach zgodnie z terminami wskazanymi w uchwale 

terminu, 
 

 
  

* NIE  

 

 wodociagowo - kanalizacyjne 

            
                          TAK                          NIE 

R
mieszkalnej ( ) 

                   

                    TAK                          NIE 

  

9.    

 
 

                                                 
                                                                                                                                                     Podpis 

10.   Adnotacje organu 

 

 

 

 
POUCZENIE: 
1. Niniejsza deklaracja  
2. 

 
3.  
4.         
5.     

 
6. 

mieszkalnej w pr
  

7.   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE i : 
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1) Admini
-  

2) ez: kontakt osobisty w 
 pok. nr 316, 78- -mail: 

iod@um.kolobrzeg.pl, nr tel. 94-35-51-
przetwarzania danych . 

3) 

 
4)  
5) Pani/Pana da

inistratora danych jak i 
 

6) 
az instrukcji w sprawie 

arch  
7) 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
8) 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj , gdy uzna Pani/
przetwarza dzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) giem prawnym. Jest 

 
11) Pani/Pana  dane    

 
 

1)  , oraz jednostki 
organizacyjne i osob  

jest podmiot lub podmioty faktycznie  
 

2)  

 
3)  

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
bezpowrotnie. 

  3 wody ustalona dla danej 
 

 (Dz. U. 2002 r., Nr 8, poz. 70) tj
  

Powstanie obow    w pierwszej 

 
 

W przypadku 
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DRUK D2                               XVI/221/19

  
 z dnia 9 grudnia 2019 r.               
 
 
 
 
 

 
 DEKLARACJA 

 
 ODPADY KOMUNALNE 

JASNE POLA , DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 1  
 Fo 1) tzw. mieszanych  

:  ul. Ratuszowa 13, 78-  

 , ul. Ratuszowa 13, 78-  

1.  ): 

                            
                       
                                        
                                                                                                                                                                                            - -rok) 

                         , czyli: 
                                   

                                    zmiana y                                                        
                        
                        
                                             
                                           zmi  
 

                                 data zaistnienia zmiany: .  
                                                                                                                      (d - -rok) 

2.  ): 
                            
              w  

jednostka org  
 

                
                                                                                                                 
                     

3.  
 ): 

 

             osoba fizyczna                                          osoba prawna                                  jednostka organizacyjna    

I  i nazwisko/ P  
 

 

    

Identyfikator (firmy) NIP . 

                                 REGON  
PESEL (osoby fizyczne) 
 

4. Adres siedziby/adres zamieszkania  
Kraj  Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Kod pocztowy Poczta 

 Numer telefonu kontaktowego 

Adres poczty elektronicznej 

 

5.    
Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Nr dokumentu 
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6. : 

  
 

zmieszane)  2)  
                     

(odpady komunalne nie poddane segregacji) i 
2)

7. 3) lub wskazanie sposobu 
odliczenia  

 
 
 

 

8. owanie odpadami komunalnymi 

 8.1.  3)  

 m3/rok  

 
ROCZNEJ (tj. w    

                                                              

                              m3/rok                       z   =  /rok*
     

                                                                                                          
 

8.2. POWIERZ  
 

 prowadzona jest 
-XII)  gospodarczej 

A.                            m2    
B.                            m2    
C.                            m2    

 

(tj. iloczyn 
 

                                                                   
                                                                            Sta   (1-12) 
  

  2  
   
  2  
 
  2  
                                                                                                                                    
                                                                                                                
                                                                                                               SUMA(A+B+C)  

 z pkt 8.1. oraz z pkt 8.2.)
 

                                                ..   
UWAGA: 

 
                                                    

*  

 

 wodociagowo - kanalizacyjne 

            
                          TAK                          NIE 

R
mieszkalnej ( ) 

                   

                    TAK                          NIE 

  

9.    
 

 
                                                 

                                                                                                                                                     Podpis 
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10.   Adnotacje organu 

 

 

 

 
POUCZENIE: 
1.  
2.  

 
3.  
4.         
5.     

 
6. 

dokumenty po

   
7.  wie 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE i : 
1) 

-  
2) 

 pok. nr 316, 78- -mail: 
iod@um.kolobrzeg.pl, nr tel. 94-35-51-

. 
3) 

 
4)  
5) 

 

a reguluje tryb, zasady, cel 

 
6) 

dowego z 

 
7) 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
8) 

zastosowanie ograniczenia w
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj , gdy uzna Pani/

przetwarza dzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10)  

 
11)  

 
 

1)  
li 

jest podmiot lub podmioty faktycznie  
 

2)  

 
3)  

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
bezpowrotnie. 

  3 wody ustalona dla danej 

 
Powsta  w pierwszej 

wie 
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W przypadku 
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