
 DRUK D2                 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/656/21 Rady Miasta Kołobrzeg 

                           z dnia 28 grudnia 2021 r.        
        
 
 
 
 
 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA NIERUCHOMOŚCI,  KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

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

Podstawa prawna: art. 6m ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze 
zmianami), zwanej dalej „Ustawą” 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli (w rozumieniu Ustawy) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a w części 
nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej położonych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 

Miejsce składania:  Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Prezydent Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

1. Okoliczność stanowiąca o obowiązku złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”): 

                  pierwsza deklaracja  

                        data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca: ………………………………………… 
                                                                                                                                                                                            (dzień-miesiąc-rok) 

                   nowa deklaracja 
                                                                   
                        data zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty ……………..…………………… 
                                                                                                                                                                                                   (dzień-miesiąc-rok) 
                  korekta deklaracji 
                                   od dnia: .………………………..…………………… 
                                                                        (dzień-miesiąc-rok) 

2. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”): 
                            
                właściciel                                          użytkownik wieczysty                              jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość  
                                                                                                                                        w zarządzie lub uzytkowaniu                       

                     
                współwłaściciel                                 inny podmiot władający nieruchomością    ………………..………………………………………… 

3. Dane składającego deklarację 
Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat „X”): 

 

osoba fizyczna                                         podmiot niebędący osobą fizyczną 

IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 

Identyfikator (firmy) NIP ……………………………………………. 

                                 REGON …………..………………..………… 

PESEL (osoby fizyczne) 

Data urodzenia (jeśli nie nadano identyfikatora PESEL) 

4. Adres siedziby/adres zamieszkania składającego deklarację (adres korespondencyjny) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Obręb/numer działki Numer telefonu kontaktowego 

Adres poczty elektronicznej 

5. Adres nieruchomości zamieszkałej lub część nieruchomości, z której będą odbierane odpady (jeśli inny niż w 
pkt 4) 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Obręb/numer działki 

Nr dokumentu(wypełnia organ) 



Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów komunalnych (PGO) 

Lokalizacja 

      na nieruchomości, na której powstają odpady   

      na innej nieruchomości (podać adres lub inne 
dane identyfikujące lokalizacje pojemników, np. nr 
działki)  

……………………………………………………………… 

Użytkowanie 

           samodzielnie    

           wspólnie przez kilku    
właścicieli 

Dostępność PGO 

          otwarte 

          zamknięte  

 

6. Informacja na temat posiadania kompostownika przydomowego – nieruchomości jednorodzinne 

 Informuję, że: 

                     POSIADAM kompostownik przydomowy i będą w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady    
komunalne – zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7. Miejsce na: obliczenia w przypadku nowo wybudowanej lub nowo nabytej nieruchomości lub wskazanie 
sposobu odliczenia wody z licznika głównego, odliczenia wody przeznaczonej na cele ogrodowe wg wskazań 
na fakturze, numer Karty Dużej Rodziny 

 
 
 
 
 

8. Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

I. CZĘŚĆ ZAMIESZKAŁA NIERUCHOMOŚCI 

A. NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE 

Sumaryczna ilość zużytej wody na nieruchomości w roku ubiegłym m
3
/rok 

Średniomiesięczna ilość zużytej wody 

w roku ubiegłym
  

(obliczona jako sumaryczna ilość zużytej wody 

podzielona przez 12 miesięcy;  

dane wykazuje się z dokładnością do  

jednego miejsca po przecinku)  

Stawka opłaty 
Opłata miesięczna (A1) 

(należną opłatę wykazuje się bez zaokrąglenia) 

m
3
/m-c zł/m

3
 zł/m-c 

Wyliczenie zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania 

w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (A2) zł/m-c 

KWOTA OPŁATY NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ 7,8% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU 
ROZPORZĄDZALNEGO NA 1 OSOBĘ OGÓŁEM ZA GOSPODARSTWO DOMOWE, ogłaszanego przez prezesa 
głównego urzędu statystycznego w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 6k ust. 5 ustawy 

w przypadku nieruchomości jednorodzinnych (E1) 

7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem za gospodarstwo domowe 

 

zł 

UWAGA! Jeżeli kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- w poz. A1 jest niższa od kwoty wskazanej w poz. E1, to wpisujemy kwotę z poz. A1. Natomiast, jeśli jest wyższa, to wpisujemy 

w poz. O1 kwotę z poz. E1; 

- w poz. A2  jest niższa od kwoty wskazanej w poz. E1, to wpisujemy kwotę z poz. A2. Natomiast, jeśli jest wyższa, to wpisujemy 

w poz. O1 kwotę z poz. E1. 



WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ (O1) 

(należną opłatę wykazuje się bez zaokrąglenia) 

zł/m-c 

B. NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWE 

Sumaryczna ilość zużytej wody na nieruchomości w roku ubiegłym m
3
/rok 

a) Ilość zużytej wody – gospodarstwa 
domowe 

 

 

m
3
/rok 

Średniomiesięczna ilość zużytej wody w 
roku ubiegłym – gospodarstwa domowe 

  dane wykazuje się z dokładnością do 

jednego miejsca po przecinku) 

 

                 m
3
/m-c 

b) Ilość zużytej wody – gospodarstwa 
domowe stanowiące rodzinę wielodzietną 
lub gospodarstwa domowe, w których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej 
do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej 

 

m
3
/rok 

Średniomiesięczna ilość zużytej wody w 
roku ubiegłym - gospodarstwa domowe 
stanowiące rodzinę wielodzietną lub 
gospodarstwa domowe, w których dochód 
nie przekracza kwoty uprawniającej do 
świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej 

  dane wykazuje się z dokładnością do 

jednego miejsca po przecinku) 

 

 

                            

m
3
/m-c 

1. Składnik opłaty od średniomiesięcznego 

zużycia wody – gospodarstwa domowe 

Średniomiesięczna ilość 

zużytej wody w roku 

ubiegłym 

Stawka opłaty 

Opłata od   

średniomiesięcznej         

ilości zużytej wody 

A B C1=A X B 

m
3
/m-c zł/m

3 zł/m-c 

2. Składnik opłaty od średniomiesięcznego 

zużycia wody – gospodarstwa domowe 

stanowiące rodzinę wielodzietną lub 

gospodarstwa domowe, w których dochód nie 

przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej 

Średniomiesięczna ilość 

zużytej wody w roku 

ubiegłym 

Stawka opłaty 

(pomniejszona o 

wysokość zwolnienia) 

Opłata od   

średniomiesięcznej         

ilości zużytej wody 

A B C2=A X B 

m
3
/m-c zł/m

3 zł/m-c 

Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (D) 

(należną opłatę wykazuje się bez zaokrąglenia) 

D = C1 + C2  

zł/m-c 

KWOTA OPŁATY NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ 7,8% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU 
ROZPORZĄDZALNEGO NA 1 OSOBĘ OGÓŁEM ZA GOSPODARSTWO DOMOWE, ogłaszanego przez prezesa 
głównego urzędu statystycznego w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 6k ust. 5 ustawy 

w przypadku nieruchomości wielolokalowych (E2) 

    dotyczy gospodarstw domowych, w których wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PRZEKRACZA 

7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe 

a) Liczba gospodarstw 

domowych 
 

Łączne zużycie wody w gospodarstwach 

domowych za okres 01.01.-31.12. za rok ubiegły 
m

3
/rok 

b) Liczba gospodarstw 

domowych stanowiących rodzinę 

wielodzietną lub gospodarstwa 

domowe, w których dochód nie 

przekracza kwoty uprawniającej 

do świadczeń pieniężnych z 

pomocy społecznej 

 

Łączne zużycie wody w gospodarstwach 

domowych stanowiących rodzinę wielodzietną lub 

gospodarstwa domowe, w których dochód nie 

przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej za okres 01.01.-

31.12. za rok ubiegły 

m
3
/rok 



a) Średniomiesięczne 
zużycie wody w 
gospodarstwach 
domowych 

(łączne zużycie wody za rok 
ubiegły podzielona przez 12 m-

cy i zaokrąglona do 1 miejsca po 
przecinku) 

Stawka opłaty 

Opłata – iloczyn 

średniego 

miesięcznego zużycia 

wody oraz stawki 

opłaty (1) 

Opłata maksymalna za 

gospodarstwo domowe * 

 – iloczyn ilości gospodarstw 

domowych i maksymalnej 

dopuszczalnej wysokości 

opłaty (2)  

Kwota pomniejszenia 

opłaty  

(1-2) 

m
3
/m-c zł zł zł zł 

b) Średniomiesięczne 
zużycie wody w 
gospdoarstwa 
domowych 
stanowiących rodzinę 
wielodzietną lub 
gospodarstwa domowe, 
w których dochód nie 
przekracza kwoty 
uprawniającej do 
świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej 

(łączne zużycie wody za rok 

ubiegły podzielona przez 12 m-

cy i zaokrąglona do 1 miejsca po 

przecinku) 

Stawka opłaty 

Opłata – iloczyn 

średniego 

miesięcznego zużycia 

wody oraz stawki 

opłaty (1) 

Opłata maksymalna za 

gospodarstwo domowe * 

 – iloczyn ilości gospodarstw 

domowych i maksymalnej 

dopuszczalnej wysokości 

opłaty (2) 

Kwota pomniejszenia 

opłaty  

(1-2) 

m
3
/m-c zł zł zł zł 

*opłata do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem za gospodarstwo domowe 

Łączna kwota pomniejszenia opłaty (E2) zł 

WYSOKOŚC OPŁATY MIESIĘCZNEJ (O2) 

(należną opłatę wykazuje się bez zaokrąglenia) 

Od łącznej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (D) należy odjąć kwotę pomniejszenia opłaty (E2) 

Uwaga! Jeżeli nie wypełnniana jest część E2, należy wpisać kwotę 

z poz. D 

zł 

II. CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI, GDZIE PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA W ROKU BIEŻĄCYM 

Metraż 

Miesiące, w których 

prowadzona 

jest działalność (I-XII) 

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej 

1.                                      m
2
 powierzchni  użytkowej   

2.                                       m
2
 powierzchni użytkowej   

3.                                       m
2
 powierzchni użytkowej   

4.                                       m
2
 powierzchni użytkowej   

5.                                       m
2
 powierzchni użytkowej   



Miesiące 

Składnik opłaty za prowadzenie 

działalności gospodarczej 
Opłata za 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej (G3) 

ŁĄCZNA MIESIĘCZNA OPŁATA 

ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(należną opłatę wykazuje się bez 

zaokrąglenia, do dwóch miejsc po 

przecinku) 

Metraż – sumaryczna 

ilość m
2
 powierzchni 

użytkowej w miesiącu 

Stawka opłaty 

G1 G2 G3 = G1 x G2 O1 + G3 lub O2 + G3 

Styczeń     zł/mc 

Luty     zł/mc 

Marzec    zł/mc 

Kwiecień     zł/mc 

Maj    zł/mc 

Czerwiec    zł/mc 

Lipiec    zł/mc 

Sierpień    zł/mc 

Wrzesień    zł/mc 

Październik    zł/mc 

Listopad    zł/mc 

Grudzień     zł/mc 

ZAŁĄCZNIKI 

Informacja o ilości zużytej wody sporządzona przez 
przedsiębiorstwo wodociagowo - kanalizacyjne 

            

                          TAK                          NIE 

Roczne zestawienie odczytów wodomierzy z części 
mieszkalnej (w przypadku nieruchomości wielolokalowych) 

                   

                    TAK                          NIE 

Inne (należy wymienić) 
 

9.   Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 

 
 

…………………………….., dnia ……………..………                                                           ..…………………………. 
Miejscowość                                                                                                                                                      Podpis 

10.   Adnotacje organu 

 

 

 

 
POUCZENIE: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych. 

4. Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku zmiany danych nie wpływających na wysokość opłaty.         

5.  Dla każdej nieruchomości lub części nieruchomości posiadającej odrębne miejsce gromadzenia odpadów komunalnych można  złożyć odrębną deklarację. 

6. W przypadku dokonanych w deklaracji odliczeń wody, właściciel nieruchomości musi wskazać sposób odliczenia oraz dołączyć dokumenty potwierdzające 
wartości wykorzystane do odliczenia wody, tj. roczne zestawienie odczytów wodomierzy z części mieszkalnej w przypadku nieruchomości wielolokalowych; 
roczne zestawienie lub kopie faktur VAT za wodę w przypadku nieruchomości jednorodzinnych, lub zestawienie zainkasowanej opłaty uzdrowiskowej 
(sumaryczna ilość osobodni).   

7. Zgodnie z art. 10 Ustawy ust. 2b i 2c kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i ust.2 nie składa deklaracji za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi podlega karze grzywny i kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust.1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie 
kompostuje w nim bioodpadów komunalnych podlega karze grzywny.  

8.  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 informuję, że: 



1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. 

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z IOD możliwy jest następujący kontakt: 

 osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka, 

 e-mailowy na adres: iod@um.kolobrzeg.pl, lub 

 telefoniczny pod nr 94 35 51 584. 
Z IOD może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e rozporządzenia 2016/679, a także na podstawie ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu realizacji  obowiązku  gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym 
naliczenia i ewentualnej egzekucji opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi). 
Następnie dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających 
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą 
udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a także wsparcie techniczne i 
serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów. Przekazanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, 
cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu 
przetwarzającego. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Pana/Pani dane osobowe będą gromadzone i przechowywane 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 oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i 
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7) Przysługuje Panu/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 
oraz wniesienia sprzeciwu. 
Wobec przysługującego Panu/Pani prawa żądania usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia 
wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 rozporządzenia 2016/679. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 
telefoniczna: 606-950-000), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Niepodanie  danych  będzie  wiązało się z brakiem możliwości skutecznego  
złożenia  dokumentu.  Niezłożenie  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi spowoduje konieczność wydania 
przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10) Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały 
profilowaniu.    

 
 
OBJAŚNIENIA: 

1. Właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomościami. Jeżeli obowiązki właściciela mogą 
jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wcześniej wskazanych, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające 
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę 
mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Zgodnie z art. 2 ust. 2a jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku 
podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W 
takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do 
wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 

2. Stawki opłat ustali Rada Miasta w odrębnej uchwale w sprawie ustalenia wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia stawki tej opłaty. 

3. Ilość zużytej wody: 
a) nieruchomości jednorodzinne - obejmuje całkowite zużycie wody na nieruchomości, określone na podstawie odczytu z wodomierza pomniejszone o 

zużycie wody zużytej bezpowrotnie wg wskazań na fakturach VAT za wodę wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowe za okres od 01 
stycznia do 31 grudnia za rok ubiegły, np. na cele ogrodowe, 

b) nieruchomości wielolokalowe - obejmuje całkowite zużycie wody na nieruchomości z części mieszkalnej, określone na podstawie odczytu z 
wodomierzy dokonane przez zarządcę/administratora nieruchomości za okres od 01.01. do 31.12.za rok ubiegły. 

4. Średniomiesięczne zużycie wody – wartość średnia wyliczona na podstawie faktur lub rozliczenia za okres 1 stycznia do 31 grudnia za rok ubiegły 
podzielona przez 12 miesięcy. Wartość średniomiesięczna zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Przykład: rozliczenie za okres 01.01.2020 r. 
do 31.12.2020 r., całkowita ilość zużytej wody 128 m3.  128 m3 / 12 m-cy = 10,66 m3 => średniomiesięczna ilość zużytej wody to 10,7 m3. 

5.  Nieruchomości niepodłączone do sieci wodociągowej – ustalenie miesięcznego zużycia wody następuję w oparciu o ilość zużytej wody, gdzie 
przyjmuje się 3m3/miesiąc/osobę z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.  

6. Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty w trakcie roku (nieruchomość nowo nabyta/nowo wybudowana) – w pierwszej deklaracji należy 
podać miesięczne zużycie wody przyjmując 3m3/miesiąc/osobę.  

7. W przypadku zamieszkania na nieruchomości w trakcie roku poprzedzającego obowiązek złożenia deklaracji, do ustalenia ilości zużytej wody w 
nowej deklaracji należy przyjąć średniomiesięczne faktyczne zużycie wody za miesiące, w których nieruchomość była zamieszkana w roku ubiegłym. 

8. 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe – należy wyliczyć na podstawie 
Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem  


