UCHWAŁA NR XIII/107/20
RADY MIASTA KOLNO
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez włascicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kolno
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 oraz z 2020 r. poz. 150,
poz. 284 i poz. 875) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Miasta Kolno w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1.
Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do
Burmistrza Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w terminie:
1) 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
2. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem
operatora pocztowego.
3. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w §1, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), bądź za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346).
4. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1, określony jest w formacie danych DOC, ODT,
PDF zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania
pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
5. Deklaracja, o której mowa w § 1, przesłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/29/19 Rady Miasta Kolno z dnia
5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta Kolno (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z 2019 r. poz. 1446).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Rakowski
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/107/20
Rady Miasta Kolno
z dnia 3 lipca 2020 r.
Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację, należy wypełnić drukowanymi literami, komputerowo
lub ręcznie.
Nr ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Miasta Kolno.
Miejsce składania: Urząd Miasta Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20.
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18 – 500 Kolno

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez
postawienie znaku X)

PIERWSZA DEKLARACJA

……………………………………………
(data powstania obowiązku ponoszenia opłaty)

NOWA DEKLARACJA

……………………………………………
(data zaistnienia zmian)

KOREKTA DEKLARACJI

od……………………do…………………
(okres którego dotyczy)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznacz właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
WŁAŚCICIEL ,
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
(np. najemca, dzierżawca)
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C1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1

dotyczy osób fizycznych
Nazwisko i imię 1 / Pełna nazwa 2

2

dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

PESEL 1

NIP 2

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

C2. ADRES ZAMIESZKANIA1 / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 2
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

C3. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA
Nazwisko i imię

PESEL

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

C4. ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI , NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR

LOKALU

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że będę kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym*: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
tak
nie
*Dotyczy wyłącznie budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
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F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
KOMUNALNYMI (ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY)

ODPADAMI

F.1 NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONE W WODOMIERZ
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn średniomiesięcznej
ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty.
Średniomiesięczna ilość zużytej
wody
(z dokładnością do jednego
miejsca po przecinku)

x

Stawka opłaty

Wysokość miesięcznej opłaty

=
……………..zł/m³

…………………… zł
…………….m³
F.2. NIERUCHOMOŚCI NIEWYPOSAŻONE W WODOMIERZ
(dotyczy również nieruchomości wyposażonych w wodomierz krócej, niż jeden miesiąc)
Oświadczam, że nieruchomość nie jest wyposażona w wodomierz i zamieszkuje na niej ………. osób.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób
zamieszkujących dana nieruchomość i przeciętnej normy zużycia wody w ilości 3 m³ na 1 osobę oraz stawki
opłaty.
Liczba osób zamieszkałych

x

Ilość zużytej wody

Stawka opłaty

x

……………zł/m³

3 m³/osobę

Wysokość miesięcznej opłaty

=

…………………… zł

F.3 DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY Z TYTUŁU POSIADANIA
KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO ( w związku z zaznaczeniem tak w części E)
Wysokość zwolnienia należy wyliczyć wg ilości zużytej wody wskazanej w części F.1 lub F.2 i kwoty zwolnienia
za 1 m³ zużytej wody.

Ilość zużytej wody

…………m³

Wysokość miesięcznego zwolnienia

Kwota zwolnienia

x

=
…………….zł/m³

Całkowita wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu
zwolnienia:

…………………… zł

…………………… zł

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ/
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji

………………………………
(miejscowość, data )

……………….…………………………..
(czytelny podpis )

H. ADNOTACJE ORGANU
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Pouczenie:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

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 r. poz. 1438).
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
zamieszkałej jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Kolno w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
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. Opłatę w nowej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
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.
W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub
spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu
lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów lub w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, właściciel nieruchomości
będzie ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości dwukrotności opłaty miesięcznej.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miasta
Kolno.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu odbioru odpadów.
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej, właściciel powinien złożyć odrębną
deklarację dla każdej z nich.
Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno,
bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres. Deklarację można również wypełnić w formie
elektronicznej, która dostępna jest na stronie www.umkolno.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (GDPR– General Data Protection Regulation–tekst
opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kolno z siedzibą w 18-500 Kolno,
ul. Wojska Polskiego 20.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Kolno: Inspektor ochrony danych, Urząd Miasta Kolno,
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, email: iod@kolno.home.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa.
•
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
•
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
•
Uchwała Nr XIII/105/20 Rady Miasta Kolno z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Kolno.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych
danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c oraz art. 6 pkt.1.e oraz RODO w celu wszczęcia
postępowania administracyjnego.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 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.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych
osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować
odpowiedzialnością karno-skarbową.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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