
Załącznik  do Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015 r. 
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK – WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM   

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 

z póź.zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkałej i domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku znajdujących się na terenie Gminy Kołbiel.  

Przez właścicieli rozumie się współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie 

lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania: w ciągu 14 dni od daty zamieszkania albo zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę informacji zawartych w złożonej 

deklaracji lub 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych. 

Miejsce składania informacji: Urząd Gminy Kołbiel 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
1.     
         1. Deklaracja składana po raz pierwszy      ……-…………-………………… 

                                                                                                                                               
data zamieszkania  (dzień – miesiąc –  rok) 

         2. Zmiana uprzednio złożonej deklaracji    ……-……-…………    

                                                                                                                                               
data zaistnienia zmiany  (dzień – miesiąc –  rok) 

         3. Korekta złożonej deklaracji                     ……-…………-…………………    

                                                                                                                                               
data obowiązywania korekty  (dzień – miesiąc –  rok) 

B. RODZAJ PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 2.      

         1. właściciel                    3.  użytkownik wieczysty           5. osoba posiadająca nieruchomość  7. inny podmiot władający 

                                                                                                                             w zarządzie                                             nieruchomością 

  
          2. współwłaściciel          4. współużytkownik wieczysty  6. osoba posiadająca nieruchomość  8. jednostka organizacyjna   

                                                                                                                             w użytkowaniu 

C. DANE OSOBY SKLADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

     C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 

                 

3. Nazwisko 

      

4. Imię (imiona) 

      

5. Imię ojca 

      

6.  Imię matki 

      
7. Numer PESEL                                          
                                               
 

 

                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

8. Tel. kontaktowy, adres e-mail   

 
 

 

 

     C.2 ADRES DO KORESPONDENCJI OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 9. Kraj 

      

10. Województwo 

      

11. Powiat 

      
12. Gmina 

      

13. Ulica 

      

14. Nr domu  15.  Nr lokalu 
      

16. Miejscowość 

      

17. Kod pocztowy 

      

18. Poczta 

      

     C.3 ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 

 19. Miejscowość 

      

20. Ulica 

      

21. Nr domu 

      

22.  Nr lokalu 

      
 

23.  Nr. Działki 

 

 

24.Typ nieruchomości (jeśli zaznaczony został pkt 1 wypełnia się dział E1 jeśli zaznaczone 

zostały pkt od 2-4  wypełnia się dział E.2) 

 

 1.nieruchomości zamieszkała     2. domek letniskowy      3.ogród działkowy 

 
 4. Inna nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowa (napisać jaka)………………………… 

D. OŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
25 

Oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w dziale C.3 zbierane będą w sposób: 
                                            1. Selektywny                                                          2.  Zmieszany (bez segregacji) 
 
26. 

Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku o minimalnej objętości ………..… m 
3
, a uzyskany 

kompost wykorzystywany będzie na potrzeby własnej posesji: 
                                            1. Tak                                                                     2.  Nie 
 



E. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E.1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA  NIERUCHOMOŚCIACH 

ZAMIESZKAŁYCH  
27.  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C.3 zamieszkuje                             .…………. osób/y. 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi: 

 
           ………………….....              x                ………………… zł/osoba       =   ……………………….. 

                (liczba osób)                                          (stawka opłaty)                                (wysokość opłaty) 

E.2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAJĄCYMI NA 

NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ  DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH 

NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE 

WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 
28. 

Roczna ryczałtowa stawka  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

           ……………………….....               x          ………………… zł/                =   ……………………….. 
            (liczba nieruchomości                                         (roczna ryczałtowa stawka opłat                             (wysokość opłaty) 

            określonych w dziale C3)                               za nieruchomość określoną w dziale C3)              

 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

29. Imię 

      

30. Nazwisko 

      

31. Data wypełnienia  
 

                               └─┴─┘
-
└─┴─┘

-
└─┴─┴─┴─┘ 

32. Podpis  

      

G. ADNOTACJE ORGANU  
Data wpływu deklaracji                           

                                   └─┴─┘
-
└─┴─┘

-
└─┴─┴─┴─┘ 

Podpis sprawdzającego deklarację 

Data sprawdzenia deklaracji  
                           

                                   └─┴─┘
-
└─┴─┘

-
└─┴─┴─┴─┘ 

Uwagi 

 
Pouczenie 

1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1619 z późn. zm). 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się terminach wskazanych w uchwałach Rady Gminy Kołbiel w sprawie terminu 

i częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Gminy lub na konto Bank Spółdzielczy 

Mińsk Mazowiecki o/Kołbiel Nr 19 9226 0005 0055 0808 2000 0010.  
3. W razie niezłożenia deklaracji, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę uzasadnione szacunki. 

4. Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawek kwotowych 

ustalonych w uchwale Rady Gminy odrębnie dla odpadów zbieranych w sposób selektywny i zmieszany 

5. Wysokość opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na celere rekreacyjno 

wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku stanowi ryczałtowa roczna stawka  opłat za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalona w  uchwale 

Rady Gminy Kołbiel odrębnie dla odpadów zbieranych w sposób selektywny i zmieszany: 

a)  selektywny – odpady segregowane: osobno papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady pozostałe 

z segregacji (czarny worek), odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe. 

b) zmieszany – odpady niesegregowane podlegające wyższej opłacie 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYKAZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ 

 

LP Imię i Nazwisko Adres zameldowania 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

11)    

12)    

13)    

14)    

15)    

 
 
 
                            └─┴─┘

-
└─┴─┘

-
└─┴─┴─┴─┘ 

data 

    
                   
 

podpis 


