
UCHWAŁA NR XXXIII/332/2021 
RADY MIEJSKIEJ KOŁA 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy 

Miejskiej Koło 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r.  w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło, w załączniku nr 1 do uchwały 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W pkt. D wyrażenie: „Zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik od gospodarstwa 
domowego”  otrzymuje brzmienie: „Zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik”. 

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła 
(-)Tomasz Sobolewski
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Wypełniać należy jasne pola dużymi drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim 

 
                                                                                                      Załącznik nr 1                                                                                  

                                                                                                                           do uchwały nr XXXIII/332/2021 

                                                                                                       Rady Miejskiej Koła                                                    

                                                                                                               z dnia 27 stycznia 2021 r. 

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 2020 r. poz. 1439) 

Składający:          Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek              

                                                 organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających          

                                                 nieruchomością.  Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną    

                                                 własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,                                                          

                                                 w rozumieniu przepisów ustawy z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie   

                                                 został wybrany. 

Termin składania:          W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości                       

                                       odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za  gospodarowanie               

                                                 odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

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

Organ:                                  Burmistrz Miasta Koła 

Miejsce składania:          ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (Zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    Pierwsza Deklaracja                         Korekta deklaracji 1)    Nowa deklaracja 

 

      
  data ………………..……                         data zaistnienia zmian  ………………             data zaistnienia zmian  ………………..               
                        

 

Wyjaśnienie przyczyny składania korekty deklaracji lub nowej deklaracji: 

 
 

 B. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 B.1. Forma władania nieruchomością (Zaznaczyć właściwy kwadrat)  

  Właściciel *  Współwłaściciel  Najemca /Dzierżawca 

  Użytkownik wieczysty  Zarządca nieruchomości wspólnej  Inny 

 

 
*przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające  
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

 

 B.2. Dane składającego deklarację (Zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  Osoba fizyczna                                 Osoba prawna                                             Jednostka organizacyjna nieposiadająca 
                                                                                                                                                         osobowości prawnej 
Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Nazwa pełna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających   
                                                                                osobowości prawnej) 
  

PESEL NIP REGON  

    

  Numer telefonu   Adres email   

    

 B.3. Adres nieruchomości – dla której składana jest deklaracja (w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy wypełnić      
         załącznik do deklaracji)  

Kraj Województwo Powiat  

    
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

    
Miejscowość Kod pocztowy Poczta  

    

 B.4. Adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres nieruchomości z B.3. 
Kraj Województwo Powiat  

    
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

    
Miejscowość Kod pocztowy Poczta  
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  C. OŚWIADCZENIA (Zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
1.Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji będę gromadzić w kompostowniku o pojemności …………… m3 , a uzyskany 
kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby. 
 
 
                                                         TAK                                NIE                                   
 
 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość*                                                                           

* miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych  
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 
pielgrzymkami religijnymi (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie 
spisów powszechnych ludności i mieszkań) 

                                                                                                 

 

                                                              

Stawka opłaty 2) 
                                          

                                                             zł 

Zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik  
                                                                              

                                                             zł 

ŁĄCZNIE wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                     
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty minus zwolnienie z części opłaty za posiadany 
kompostownik) 

 

                                                             zł 

E. ZAŁĄCZNIKI (jeżeli wystąpią) 

 

1. 

2. 

   F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
              ……………………………………                                                               …………………………………              
                    Miejscowość i data                                                                             czytelny podpis   
   G. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 
 

1) Zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej. 
2) Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Kole w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

 
Pouczenie  

1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja                                     
     stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Objaśnienia 
    1. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości.                                                                                                            
    2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracje, udostępnione w formie   
        PDF należy przesłać za pomocą skrzynki podawczej, dostępnej pod adresem (epuap: /w0s0og9s3w/skrytka). Deklaracje należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym    
        bądź profilem zaufanym e-PUAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z dołu raz na kwartał w terminach do 31-go marca, 30-go czerwca, 30-go września i 31-go grudnia  
        każdego roku. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Koło: Santander Bank S..A. I O/Koło 
        Nr 95 1090 1203 0000 0001 1562 5540.                      
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z zapisami  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), zwanego RODO informuję, iż: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą  przy                      
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym 

inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego, przygotowania projektu decyzji administracyjnej, wykonania umowy                               

lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, realizacji zgłoszenia, realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.                                  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                   

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

W szczególnych przypadkach na podstawie zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, 

jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań Urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów 
informatycznych i usług IT na rzecz Administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności i inne podmioty 

świadczące usługi na rzecz Administratora, podmioty będące stroną postępowania administracyjnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej oznaczonej dla tego rodzaju spraw                                    
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt                       

oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów 

uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3                

i będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                            

Ordynacja podatkowa. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. 
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ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
zabudowy wielorodzinnej   
 
Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz.1439) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest 

zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, 

obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali, 

jeżeli zarząd nie został wybrany. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.                                                                                                              

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na 

danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.                

Organ: Burmistrz Miasta Koła 

Miejsce składania: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło 

A. Dane do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
L.p. Adres nieruchomości nr 

budynku 

liczba 

lokali 

Ilość osób 

zamieszkałych 

Stawka Kwota opłaty 

miesięcznej 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       

19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       

 
RAZEM ilość osób 

zamieszkujących nieruchomość 

 RAZEM należna opłata  
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXIII/332/2021

Rady Miejskiej Koła

z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa
w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości. Rada Miejska Koła podjęła stosowną uchwałę, jednak
z uwagi na zmianę sposobu zwolnienia z części opłaty za posiadany kompostownik od mieszkańca,
w przedłożonym do projektu uchwały załączniku określającym wzór deklaracji zmienia się pkt D, który
otrzymał brzmienie: „Zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik”.
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
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