
 
UCHWAŁA NR XV/184/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa-

nej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości, 

które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór formularza „Informacja o nieruchomości, dla której składana jest deklaracja” stanowią-

cego załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomo-

ści w zabudowie wielolokalowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, 

które należy złożyć: 

1) w załączeniu do deklaracji: 

a) poświadczony odpis oświadczenia dotyczącego niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, złożonego 

wspólnocie mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej przez osobę/osoby posiadające tytuł prawny do 

tego lokalu, 

b) poświadczony odpis oświadczenia dotyczącego nieprowadzenia działalności gospodarczej w lokalu 

użytkowym, złożonego wspólnocie mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej przez osobę/osoby posia-

dające tytuł prawny do tego lokalu; 

2) na żądanie Prezydenta Miasta Koszalina: 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 

b) dokument potwierdzający zużycie wody. 

2. Poświadczone odpisy oświadczeń złożonych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składają wspól-

noty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe. 

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 

Miejskim w Koszalinie w terminie 14 dni: 

1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysoko-

ści należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Szczecin, dnia 8 grudnia 2015 r.
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2. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o której mowa w § 1, właściciel nieru-

chomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w terminie do 31 grudnia 2015 r. 

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć: 

1) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub 

2) w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP. 

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicz-

nych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216 z późn. zm.). 

3. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 

§ 5. Uchwała Nr XXIX/451/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określe-

nia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicie-

li nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2091 i 2137) traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie 

 

Krystyna Kościńska 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM I OBJAŚNIENIAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU FORMULARZA

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

* wypełnienie rubryki nie jest obowiązkowe

A. ADNOTACJE ORGANU
Data wpływu do organu Podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 

Znak sprawy : 

Podstawa prawna: 

Podmioty, zobowiązane do składania 
deklaracji: 

Termin składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz.87) zwana 
dalej ucpig 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (nieruchomości mieszane).  

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub  
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych 

B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA 
Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin 

C.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
1. Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. Osoba fizyczna  2. Wspólnota  
mieszkaniowa  

 3. Spółdzielnia  
mieszkaniowa  

 4.  Inny (należy podać jaki):  

………………………………………………………………………………………….. 

    C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

2. Imię (pierwsze i drugie) i nazwisko / Pełna nazwa osoby prawnej (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)

3. Identyfikator podatkowy: PESEL / NIP 

4. Dane wspólnoty 

 C.2.  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat 8. Gmina 

9. Miejscowość 10. Ulica 11. Nr nieruchomości/domu 12. Nr lokalu

13. Kod pocztowy 14. Poczta 15. Nr telefonu 16. Nr fax * 

17. Adres e-mail 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację wskazany w pkt C.2.)  
18. 

D. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA ZŁOŻENIE DEKLARACJI 
19. Okoliczność powodująca złożenie deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. PIERWSZA DEKLARACJA  2. DEKLARACJA PO ZMIANIE DANYCH 

_ _ - _ _ - _ _ _ _ r. 
(dzień – miesiąc – rok) 

3. KOREKTA DEKLARACJI 

_ _ - _ _ - _ _ _ _ r. 
(dzień – miesiąc – rok)

 20. Pisemne uzasadnienie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (wypełnia właściciel, który w dziale D w poz. 19 zaznaczył kwadrat 
nr 2 lub 3)

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XV/184/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie  

z dnia 26 listopada 2015 r. 
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E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
21. Typ nieruchomości 

 1. ZABUDOWA JEDNORODZINNA  2. ZABUDOWA WIELORODZINNA 

22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu

25. Miejscowość 

KOSZALIN 
26. Kod pocztowy

27. Numer obrębu/numer działki (dane geodezyjne)

28. Rodzaj nieruchomości (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. ZAMIESZKAŁA  2. W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI 
NIEZAMIESZKAŁA 

 3. NIEZAMIESZKAŁA  OD: 

_ _ - _ _ - _ _ _ _ r. 
(dzień – miesiąc – rok)

29. Adres punktu wywozowego - ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników 

F.  OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

30.  Oświadczam, że odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  1. SELEKTYWNY       2. NIESELEKTYWNY 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

    G.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE  

A. Liczba gospodarstw domowych zajmujących:  

X 

Stawka opłaty od 
gospodarstwa domowego [zł] 

=

KWOTA OPŁATY 
(iloczyn gospodarstw i stawki opłaty) 

Lokale mieszkalne o powierzchni do 
25 m2 

31. 

szt. 
13,50 

40.   

       ,          zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 25 m2, ale nie większej 
niż 30 m2 

32. 

szt. 

X 18,50 = 
41. 

    ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 30 m2, ale nie większej 
niż 40 m2 

33. 

szt. 

X 23,50 = 
42. 

    ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 40 m2, ale nie większej 
niż 50 m2 

34. 

szt. 

X 28,50 = 
43. 

    ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 50 m2, ale nie większej 
niż 70 m2 

35. 

szt. 

X 33,50 = 
44. 

    ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 70 m2, ale nie większej 
niż 90 m2 

36. 

szt. 

X 39 = 
45. 

    ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 90 m2, ale nie większej 
niż 120 m2 

37. 

szt. 

X 44 = 
46. 

    ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 120 m2, ale nie większej 
niż 150 m2 

38. 

szt. 

X 50 = 
47. 

    ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 150 m2  

39. 

szt. 

X 55 = 
48 

    ,    zł 

B. Powierzchnia użytkowa lokali,  
w których prowadzona jest działalność [m

2
] 

X 

Stawka opłaty od m
2
 

powierzchni lokalu użytkowego 
[zł] 

=

KWOTA OPŁATY 
(iloczyn powierzchni lokali i stawki opłaty) 

49. 

0,60 

50.   

    ,     zł 
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    G.2. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA ODPADÓW ZBIERANYCH NIESELEKTYWNIE  

A. Liczba gospodarstw domowych zajmujących:  

X 

Stawka opłaty od 
gospodarstwa domowego [zł] 

=

KWOTA OPŁATY 
(iloczyn gospodarstw i stawki opłaty) 

Lokale mieszkalne o powierzchni do  
25 m2 

51. 

szt. 
20,30 

60.   

       ,          zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 25 m2, ale nie większej 
niż 30 m2 

52. 

szt. 

X 28,00 = 
61. 

    ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 30 m2, ale nie większej 
niż 40 m2 

53. 

szt. 

X 35,30 = 
62. 

      ,          zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 40 m2, ale nie większej 
niż 50 m2 

54. 

szt. 

X 42,80 = 
63. 

      ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 50 m2, ale nie większej 
niż 70 m2 

55. 

szt. 

X 50,30 = 
64. 

  ,      zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 70 m2, ale nie większej 
niż 90 m2 

56. 

szt. 

X 58,50 = 
65. 

     ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 90 m2, ale nie większej 
niż 120 m2 

57. 

szt. 

X 66 = 
66. 

        ,    zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 120 m2, ale nie większej 
niż 150 m2 

58. 

szt. 

X 75,00 = 
67. 

   ,       zł 

Lokale mieszkalne o powierzchni 
przekraczającej 150 m2  

59. 

szt. 

X 82,50 = 
68. 

        ,            zł 

B. Powierzchnia użytkowa lokali,  
w których prowadzona jest działalność [m2] 

X 

Stawka opłaty od m2 
powierzchni lokalu użytkowego 

[zł] 

=

KWOTA OPŁATY 
(iloczyn powierzchni lokali i stawki opłaty) 

69. 

0,90 

70.   

    ,       zł 

     G. 3.  KWOTA OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 (suma kwot z poz. 40-48 i z poz. 50 lub z poz. 60-68 i z poz. 70) 

71. 

,    zł 

Opłata określona w poz. 71 uiszczana jest bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc,  
którego opłata dotyczy, przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie 

H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 

  ZAŁĄCZNIKI 
72. Liczba załączników

Informacja o nieruchomości, dla której składana jest 
deklaracja (Załącznik do deklaracji) 

73.  
 TAK

Inne 
(należy wymienić)  

74. 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

     Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

75. Imię 76. Nazwisko 

77.  Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wymienionego w dziale C, poz. 17 (należy zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 
 TAK  NIE

78. Miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) 79. Czytelny podpis (i pieczęć) składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację
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POUCZENIE  
1) W przypadku niewykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 

zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1619 z późn. zm). 
2) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych

w deklaracji Prezydent Miasta Koszalina określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

OBJAŚNIENIA  
CZĘŚĆ C – należy określić podmiot posiadający tytuł do nieruchomości, dla której jest składana deklaracji.  
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 a  ustawy ucpig.   Jeżeli nieruchomość jest 
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają 
wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. 
C.1.3. IDENTYFIKATOR PODATKOWY - należy wpisać: PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, lub 
nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

CZĘŚĆ D – NALEŻY ZAZNACZYĆ: 
- „PIERWSZA DEKLARACJA” – gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, tj. w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
- „ DEKLARACJA PO ZMIANIE DANYCH” – gdy deklaracja jest składana w związku ze zmiana danych będących podstawa ustalenia wysokości i należnej opłaty, np. zmiana 
sposobu gromadzenia odpadów; należy podać datę zmiany danych oraz uzasadnić zmianę. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana 
- „ KOREKTA DEKALRACJI” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej, należy podać datę, od której obowiązuje korekta oraz należy uzasadnić 
przyczyny korekty.  Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące od 
czasu korekty deklaracji. 
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji, z zastrzeżeniem art. 6o ustawy ucpig. 
W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

CZĘŚĆ E- dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI należy złożyć odrębną deklarację. 
W pozycji 28 NALEŻY ZAZNACZYĆ: 
-  „ZAMIESZKAŁA” - jeśli w nieruchomości znajdują się jedynie lokale mieszkalne, 
- „NIERUCHOMOŚĆ W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA, A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA”  (zwaną mieszaną) należy rozumieć np. nieruchomość, w której znajdują się lokale mieszkalne 
oraz lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność, 
-„NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA” (zwaną pustostanem) należy rozumieć np. nieruchomość, w której znajdują się lokale mieszkalne, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy. Jeśli w poz. 28 zaznaczono kwadrat 3 („nieruchomość niezamieszkała”) to należy w poz.71 wpisać „0,00 zł” i przejść do części I. 

CZĘŚĆ F - należy określić sposób zbierania odpadów dla nieruchomości wykazanej w części E 
- „SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW. Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady 
komunalne powiadomi gminę o braku segregacji, to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obliczonej według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych – różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela 
nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z odsetkami.  

CZĘŚĆ G - Obliczenie należnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pkt A należy wypełnić wtedy, gdy nieruchomość jest 
„zamieszkała”; dodatkowo pkt B należy wypełnić wtedy, gdy nieruchomość jest „w części zamieszkała i w części niezamieszkała” 
CZĘŚĆ G.1- wypełniamy, gdy w części F - został wybrany selektywny sposób gromadzenia odpadów;  
CZĘŚĆ G.2 - wypełniamy, gdy w części F - został wybrany nieselektywny sposób gromadzenia odpadów; 
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub 
powstają odpady komunalne.   
Liczba gospodarstw domowych -należy podać gospodarstwa domowe, których powierzchnie zawierają się w podanych przedziałach. 
Stawka opłaty za gospodarstwo domowe - zgodna z  uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
Gospodarstwo domowe - rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli któraś z osób 
mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, tworzy oddzielne gospodarstwo domowe. Każde z gospodarstw domowych składa odrębną deklarację. 
Lokal użytkowy - należy rozumieć lokal inny niż mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność powodująca powstawanie odpadów komunalnych. 
Powierzchnia lokalu użytkowego - należy rozumieć całą powierzchnię użytkową lokalu innego niż mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność powodująca 
powstawanie odpadów komunalnych. 
Kwota opłaty - iloczyn liczby gospodarstw domowych/ powierzchni użytkowej i stawki opłaty.  Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
CZĘŚĆ G.3- należy podać kwotę zobowiązania miesięcznego. 
OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY. Opłatę za miesiąc styczeń 2016 r. należy uiścić w terminie do 31 stycznia 2016 r. Jeżeli pierwszy mieszkaniec zamieszka  
w nieruchomości po wejściu w życie uchwały określającej niniejszy wzór deklaracji, płatność następuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym nieruchomość została 
zamieszkana. 

CZĘŚĆ H, poz.73 - należy zaznaczyć, jeśli deklaracja jest składana dla nieruchomości wielolokalowej, wtedy należy wypełnić załącznik nr 2 do uchwały  ws. określenia wzoru 
deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
poz.74.- należy zaznaczyć, jeśli do deklaracji zostały dołączone inne załączniki np. pełnomocnictwo.  
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INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

__________________________________________________________________________________ 

* w m2 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

1. Ulica 2. Nr domu 3. Powierzchnia użytkowa budynku *

I DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ LUB CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI JEST 
ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA  
(wypełnia zarówno właściciel, który w poz. 28 zaznaczył kwadrat nr 1, jak i właściciel, który w poz. 28 zaznaczył kwadrat nr 2)  

Lp. 

Numer lokalu mieszkalnego  

(należy wskazać oznaczenie klatki  
i lokalu mieszkalnego, np. 3A/7) 

Powierzchnia lokalu * 
Lokal niezamieszkały 

(w przypadku takiego lokalu 
należy wpisać znak „X”) 

Powierzchnia lokalu przyjęta do obliczenia opłaty* 
(w przypadku lokalu, który jest niezamieszkały należy 

wpisać „ 0 ”) 

1 □ 

2 □ 

3 □ 

… □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

4. Suma powierzchni lokali ogółem* 5. Liczba lokali 
niezamieszkałych 

6. Suma powierzchni lokali*

II DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ  NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI JEST ZAMIESZKAŁA I W CZĘŚCI 
NIEZAMIESZKAŁA  
(wypełnia wyłącznie właściciel, który w poz. 28 zaznaczył kwadrat nr 2)

Lp. 

Numer lokalu użytkowego  

(w przypadku braku numeru, należy 
wskazać inne oznaczenie 

charakteryzujące prowadzoną 
działalność, np. nazwę) 

Powierzchnia lokalu * 
Lokal, w którym nie jest 
prowadzona działalność) 

(w przypadku takiego lokalu 
należy wpisać znak „N”)  

Powierzchnia lokalu przyjęta do obliczenia opłaty * 

(w przypadku lokalu, w którym nie jest prowadzona 
działalność należy wpisać „ 0 ”) 

1 □
2 □
3 □
… □

□
□

□
7. Suma powierzchni lokali użytkowych ogółem* 8. Liczba lokali, w których nie

jest prowadzona działalność 
9. Suma powierzchni lokali użytkowych, w których
prowadzona jest działalność * 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XV/184/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie  

z dnia 26 listopada 2015 r. 
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