
 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)  

Termin składania 

1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania  na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca . 

2. W przypadku  zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania 

1. Urząd Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno 

2. Forma elektroniczna za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu Wrota Podlasia i e-PUAP, opatrzona bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP 

Organ właściwy do przyjęcia 

deklaracji 

WÓJT GMINY KOLNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 20, 18-500 KOLNO 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”) 

☐ PIERWSZA DEKLARACJA                

☐  NOWA DEKLARACJA - zmiana danych zawartych w deklaracji     

Uzasadnienie zmiany oraz data zaistniałej zmiany: 

……………………………………………………………………………………………………......................................... 

…………………………………………………………………………………………………............................................. 

☐ KOREKTA DEKLARACJI – sprostowanie błędów 

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Władający nieruchomością:  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”) 

      ☐ właściciel / współwłaściciel                     ☐ najemca / dzierżawca / zarządca nieruchomości / inny podmiot  

Imię i Nazwisko / Nazwa 

 

 

Nr telefonu 

 

Adres e-mail 

Numer PESEL 

           
 

 

NIP* 

 

Regon* 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

Miejscowość: 
 

Nr domu: 

Kod pocztowy:       18-500  Kolno 

 

Gmina: Kolno 

ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŻELI  JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI 

Województwo: Powiat: Gmina:  Ulica: 

Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: 

Kod  pocztowy: Poczta: 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Oświadczam, że  na terenie nieruchomości posiadam kompostownik przydomowy i 

kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”) 

☐ TAK 

☐ NIE 

Liczba osób zamieszkałych na nieruchomości: 
 

………………… 

Stawka opłaty za 1 mieszkańca 
 

……………. zł 

Wysokość opłaty  
(iloczyn liczby osób  zamieszkujących daną  nieruchomość oraz stawki opłaty) 

 

……………. zł 

Kwota zwolnienia  z tytułu zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku  
(iloczyn liczby osób  zamieszkujących daną  nieruchomość oraz stawki  zwolnienia) 

 

.……………. zł 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu kwoty 

zwolnienia 

 

……….. zł/miesiąc 



PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO                                                       

DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
        ………………………………………………….                                   ……………………………………………………. 

                                       (data)                                                                                                   (czytelny podpis)                                                                                               

ADNOTACJE ORGANU (uwagi oraz data i podpis przyjmującego/sprawdzającego deklarację) 

 

 

 

 

 
* dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 
 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.           

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479). 

 

Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kolno deklarację   o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

2. W przypadku  zmiany danych będących  podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W przypadku, gdy w danym  miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu 

zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne 

miesiące do czasu zmiany danych w  deklaracji  lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Kolno. 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 

iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kolno z siedzibą w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gminakolno.pl, 

3) Pani/Pana dane  osobowe  przetwarzane będą w celu  realizacji  ustawowych  zadań u rzędu – na  podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie  

danych  osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r., ustawy  z dnia  13 września  1996 r. o  utrzymaniu  czystości   i  porządku  w gminach, ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

4) odbiorcami  Pani/Pana danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do uzyskania  danych osobowych  na  podstawie przepisów 

prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie  danych  osobowych w zakresie  wymaganym  ustawodawstwem:  ustawa z dnia  13  września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest obligatoryjne. 

mailto:iod@gminakolno.pl

