
                                      
 
 

Załącznik do uchwały Nr  XIV/85/2019 

                                                                                                                     Rady Gminy w Kole 
                                                                                                                                  z dnia 29 października 2019 r. 

 

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

 

DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna:    
 
Składający:    
 

Termin składania: 
   
 
 

Miejsce składania:    

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 
 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, jak również w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Urząd Gminy Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło. 
 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 
 

 

WÓJT GMINY KOŁO  UL. SIENKIEWICZA 23, 62-600 KOŁO 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x) 
 

□  pierwsza deklaracja                                                          □ korekta deklaracji                                                                                 
    (data zamieszkania: …………....................................)                          (data zaistnienia korekty: …………....................) 

□ nowa deklaracja   
    (data zaistnienia zmiany: …………..............................)            
 
 
                                                                                                                                                  
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem x) 
 

□  właściciel nieruchomości                                   □ współwłaściciel                 □ użytkownik wieczysty 

□ jednostka organizacyjna lub osoba                 □ inny  …………………………………..                                                                                                                                                               

     posiadająca nieruchomość  
    w zarządzie lub użytkowaniu 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 Nazwisko i imię  / Nazwa właściciela nieruchomości 

  

…………………………………………………………………………………. 

PESEL (osoba fizyczna) 
 

           
 

NIP (pozostałe podmioty nie będące osobami fizycznymi) 
 

 …………………………………………………………. 

 

Nr  telefonu:……………………………………………… 
 

E-mail:………………………………………………… 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Kraj 

POLSKA 
Województwo 

WIELKOPOLSKIE 
Powiat 

KOLSKI 

Gmina          

KOŁO 
 

Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 

Miejscowość                 Kod pocztowy       

62-600 
Poczta 

KOŁO 
 

F. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY (wypełnić, jeśli inny niż w części E) 
 

Kraj 
 
 

Województwo Powiat 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 



G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1.   Liczba mieszkańców zamieszkujących* nieruchomość wskazaną w części E 
niniejszej deklaracji  

            
…………………. osób                                         
                

G.2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na 
mieszkańca, określona uchwałą Rady Gminy w Kole w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty 

 
             
……………………. zł. 

G.3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(iloczyn liczby mieszkańców zadeklarowanych w poz. G.1. i stawki opłaty wskazanej w poz. G.2.) 

 
 

......…………………zł. 

G.4.  Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E jest zabudowana budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, posiada kompostownik przydomowy i są w nim 
kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne (właściwe zaznaczyć znakiem x) 

□ TAK        □ NIE 

Obliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu 
zwolnienia z części opłaty (wypełnić poz. G.5. i  G.6. jeśli w poz. G.4 zaznaczono TAK) 
G.5.  Wysokość miesięcznego zwolnienia (należy wskazać zgodnie z uchwałą Rady Gminy             

w Kole  w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym)  

 
.....………………… zł. 

G.6.  Wysokość miesięcznej opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
po uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty (różnica miesięcznej kwotę opłaty obliczonej 

w poz. G.3. i wysokości miesięcznego zwolnienia wskazanego w poz. G.5.) 

 

 
....…………………  zł. 

 

 

POUCZENIE 
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 2019, poz. 1438 ze zm.). 
 

Objaśnienie: 

*  zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego – miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  

    z zamiarem stałego pobytu. 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1 ze zm.) informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło reprezentowany przez 
Wójta Gminy Koło. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w/s danych osobowych można uzyskać poprzez e-mail: 
informatyk@gminakolo.pl, telefonicznie 63 27 20 166 wew. 11 lub pisemnie pod adresem Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło. 
2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku               
z art. 6 m ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm) oraz 
art. 26 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), w celu 
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  
3. Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 
Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa 
ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.  
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
5 Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym 
Wykazie Akt (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r. ze zm.),  
6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania 
ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia, prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.  
7. Podanie danych zawartych w deklaracji jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. 
8. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 
 
 
 
 

 

H. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 
    _    _     

                                                                                                                                …………………..………………………………………………….. 
                         data wypełnienia deklaracji                                                                                czytelny podpis                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 
 



 
Informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji: 
 

 G.2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na mieszkańca, określona 
uchwałą Rady Gminy w Kole w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty    - 20,00 zł. 
 

 G.5.  Wysokość miesięcznego zwolnienia, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Kole  w sprawie zwalniania                   
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne               

w kompostowniku przydomowym       -   ilość osób x 2,00 zł. 


