DRUK D1
Instrukcja wypełniania DEKLARACJI
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Deklaracja skierowana jest do właścicieli nieruchomości:
- gdzie TYLKO zamieszkują mieszkańcy - CZĘŚĆ A
- gdzie zamieszkują mieszkańcy, a także prowadzona jest działalność gospodarcza CZĘŚĆ A + B
Deklarację należy wypełnić czytelnie, dużymi drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem
bądź komputerowo, tak by odczytujący go urzędnicy nie mieli problemów ze zidentyfikowaniem danych
zawartych w deklaracji. Zaoszczędźmy czas sobie i innym.
W części deklaracji, począwszy od punktu 1 do 5 włącznie, należy wpisać informacje dotyczące rodzaju
deklaracji, czyli czy jest to pierwsza deklaracja, czy jest to nowa deklaracja, czy deklaracja zawierająca
korektę danych, należy zaznaczyć powód złożenia korekty oraz wpisać datę zaistnienia zmiany. Dalsze
informacje dotyczą bezpośrednio właściciela nieruchomości oraz adresu nieruchomości, z której będą
odbierane odpady komunalne.
Punkt 6 jest oświadczeniem właściciela nieruchomości w jaki sposób właściciel nieruchomości będzie
gromadził odpady komunalne. Konsekwencją wyboru sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie lub
w sposób zmieszany) jest wybór odpowiedniej stawki opłaty. Innymi słowy:
SEGREGUJESZ  STAWKA PODSTAWOWA
NIE SEGREGUJESZ  STAWKA WYŻSZA
CZĘŚĆ A NIERUCHOMOŚĆ TYLKO ZAMIESZKAŁA
Punkt 7 należy wypełnić przy składaniu deklaracji dla nieruchomości:
- zamieszkałej
- zamieszkałej, na której prowadzona jest również działalność gospodarcza.
Punkt 7 jest to miejsce, gdzie należy wyliczyć wysokość opłaty rocznej. Właściciel nieruchomości sam
wylicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na początku należy wpisać
sumaryczną ilość zużytej wody za rok poprzedni w m3. Następnie do wzoru należy podstawić brakujące
wartości (zgodne z wcześniejszymi wpisami w deklaracji – ilość zużytej wody za rok poprzedni, oraz
wybraną stawkę opłaty). Po przemnożeniu ilości zużytej wody przez stawkę opłaty wynikiem jest
wysokość opłaty rocznej jaką właściciel będzie musiał uiścić na rzecz gminy. Wyliczona kwota
nie podlega zaokrągleniu.
PAMIĘTAJ! PODPISZ DEKLARACJĘ !!!
Stawki opłat niezbędne do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą
odpowiednio (zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/601/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r., w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności):
 3,30 zł za 1m3 zużytej wody, gdy odpady gromadzone są w sposób selektywny
 4,95 zł za 1m3 zużytej wody, gdy odpady gromadzone są w sposób nieselektywny (zmieszany)
Jeżeli na nieruchomości, której dotyczy składana deklaracja zamieszkują tylko mieszkańcy należy
następnie przejść do wypełnienia punktu 12, natomiast jeżeli na nieruchomości prowadzona jest
również działalność gospodarcza należy wypełnić punkty 8, 9, 10,11.

CZĘŚĆ B NIERUCHOMOŚĆ GDZIE PROWADZONA JEST TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Na nieruchomościach tzw. „mieszanych” połączono dwie metody naliczania opłaty – w części
zamieszkałej w powiązaniu z ilością zużytej wody w roku poprzednim, natomiast w części, gdzie
prowadzona jest działalność gospodarcza w bieżącym roku - w powiązaniu z zadeklarowaną ilością
pojemników.
UWAGA! Możliwości odliczenia wody z głównego licznika:
1. W przypadku jednego licznika na nieruchomości: od sumarycznej ilości zużytej wody (wskazania
licznika głównego) można odliczyć :
- wodę zużywaną na część nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, tj.
wielkość odczytana z zalegalizowanego podlicznika na wodę,
- wodę zużytą na inne cele niż bytowe np. podlewanie ogródka
2. W przypadku prowadzenia działalności sezonowych – od wskazań głównego licznika na wodę
należy: początkowo wyliczyć średniomiesięczne zużycie wody przypadające na miesiące kiedy
działalność NIE BYŁA prowadzona, a następnie pomnożyć przez 12 miesięcy. Wynikiem będzie
ilość wody przypadająca TYLKO na mieszkańców danej nieruchomości w skali roku. Taką wartość
należy wpisać w deklaracji oraz wskazać tok postępowania przy dokonywaniu powyższych
obliczeń.
W Punkcie 8 należy wpisać rodzaj prowadzonej działalności oraz określić liczbę osób, pracowników,
dzieci, uczniów, miejsc, łóżek w celu obliczenia minimalnej pojemności oraz ilości pojemników, zgodnie z
tabelą (Obliczanie ilości i pojemności pojemników) stanowiącą wyciąg z Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Uchwała Nr XXXIX/600/18 Rady Miasta
Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg).
Przykładowe obliczenia:
1. Obiekt użyteczności publicznej:
Ilość pracowników: 165
Norma obliczeniowa: 12 l tygodniowo na pracownika (wyciąg z Regulaminu)
Obliczenie minimalnej pojemności:
165 os. x 12 l/tydz. = 1 980 l/tydz.
2. Domek jednorodzinny z wynajmem pokoi (np. 40 łóżek) przez np. 2 miesiące:
Ilość zużytej wody 920 m3, po odliczeniu wody zużytej na działalność gospodarczą 260 m3( na podstawie
faktur lub osobodni)
Obliczenie minimalnej pojemności:
40 łóżek x 10 l na tydzień na łóżko (wyciąg z Regulaminu) = 400 l/tydz.
Punkt 9 należy wypełnić jeżeli odpady powstają na danej nieruchomości, w tej samej ilości w każdym z
zadeklarowanych miesięcy, lub przez cały rok.
Punkt 9a należy wypełnić jeżeli ilość odpadów powstających na danej nieruchomości jest zmienna w
poszczególnych miesiącach, np. od stycznia do maja na nieruchomości niezbędny jest pojemnik 80l, dla
każdego rodzaju odpadów, od czerwca do września 240l, od października do grudnia 80l, wówczas należy
wypełnić stosownie do zapotrzebowania, poprzez zaznaczenie odpowiedniego miesiąca oraz pojemności
pojemnika i częstotliwości odbioru.
W punkcie 9 w kolumnie A należy wpisać liczbę pojemników.
Np. dla powyższych przykładów:
1. obiekt użyteczności publicznej, gdzie minimalna objętość pojemników wyniosła 1 980 l/tydz. ,
dobrano następujące pojemniki:
- żółty – 1 szt. x 1100l
lub: - żółty – 1 szt. x 240 l

- zielony – 1 szt. x 80l
- brązowy - 1szt. x 240l
- niebieski - 1 szt. x 240l
- czarny - 1 szt. x 120l + 1 szt. x 240l
Suma: 2020 l/tydz.

- zielony – 1 szt. x 240 l
- brązowy - 1 szt. x 240 l
- niebieski - 1 szt. x 1100 l
- czarny - 1szt. x 240 l
Suma: 2060 l/tydz.

2. domek jednorodzinny z wynajmem pokoi (np. 40 łóżek) przez np. 2 miesiące, gdzie minimalna
objętość pojemników wyniosła 400l/tydz. , dobrano następujące pojemniki
- żółty – 1 szt. x 120 l
- zielony – 1 szt. x 80 l
- brązowy - 1 szt. x 80 l
- niebieski - 1 szt. x 80 l
- czarny - 1szt. x 80 l
Suma: 440 l/tydz.
Następnie w kolumnie B należy zaznaczyć kółkiem minimalną liczbę odbiorów w miesiącu zgodną z
wyciągiem z Regulaminu (Obliczanie ilości i pojemności pojemników).
Kolumna C stanowi iloczyn kolumny A oraz B wpisany w odpowiednie miejsce.
W kolumnie D należy wpisać wysokość opłaty stanowiącej iloczyn kolumny C oraz stawki opłaty za
pojemnik (zgodnej z Uchwałą Nr XXXIX/601/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności):
1. za pojemnik 80 l – 5,01 zł w sposób selektywny, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny – 7,52 zł;
2. za pojemnik 120 l – 7,52 zł w sposób selektywny, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny – 11,28 zł;
3. za pojemnik 240 l – 15,03 zł w sposób selektywny, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny – 22,55 zł;
4. za pojemnik 1100 l – 68,90 zł w sposób selektywny, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny – 103,36 zł;
5. za pojemnik KP-7 l – 482,33 zł w sposób selektywny, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny – 723,49 zł;
6. za pojemnik typu dzwon 1,5 m3 – 46,98 zł;
7. za pojemnik typu dzwon 2,5 m3 – 78,30 zł.
W punkcie 10 dla odpowiednich miesięcy należy wpisać wysokość opłaty w poszczególnych miesiącach
wyliczoną w pkt. 9 lub 9a tj. MIESIĘCZNA OPŁATA.
Punkt 11 to suma opłaty rocznej, tj. punktu 7 oraz punktu 10.
PAMIĘTAJ! DEKLARACJA MUSI BYĆ PODPISANA!
Druki D1 i D2 są udostępnione w Biurze Obsługi Klienta oraz w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta
Kołobrzeg, a także:
 na stronie www.zielony.kolobrzeg.eu
 na stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg www.miasto.kolobrzeg.eu,
 na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/ (zakładka Podatki i
Opłaty)
Kontakt: Urząd Miasta Kołobrzeg – Wydział Komunalny, Ratusz Miejski, tel. 94 35 51 625. 629 i 603

