
DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

 ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Należy wypełnić jasne pola w sposób czytelny, czarnym lub niebieskim długopisem. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1454)  

Składający: Właściciele nieruchomości1 zamieszkałych i oraz właściciele nieruchomości1 niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI: 
               Wójt Gminy Ustronie Morskie  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
             

            Pierwsza     
            deklaracja2                   

Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty (dzień-miesiąc-rok) 

 
………………-……………….-……………………                                      

            Nowa deklaracja3                     Data zaistnienia zmiany danych (dzień-miesiąc-rok) 
 
………………-……………….-…………………… 

Powód zmiany:           
      Zbycie nieruchomości   
      Zmiana danych 
       Inne ………………………………              

            Korekta deklaracji4                       Okres, którego korekta dotyczy (dzień-miesiąc-rok) 
 
………………-……………….-…………………… 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
C.1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                         

             Osoba fizyczna                                     Osoba prawna                        Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat i podkreślić) 
                         

         Właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz                                 Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 
 
        Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca                                  Inny: …………………………………………………………………………. 
        nieruchomość w zarządzaniu 
 

C.3. Dane identyfikacyjne 
*-dotyczy właściciela nieruchomości będącego osoba fizyczną  **- dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osoba fizyczną 
1.Imię/Imiona i Nazwisko* 

 
2.Pełna nazwa** 
 
 

3.Numer PESEL* 

 
4.Numer NIP** 

 
5.Numer REGON** 
 
 

6.Telefon kontaktowy5 

 

 

7.Adres e-mail5 

 

C.4. Adres zamieszkania*/Adres siedziby** 
8.Kraj 
 

9.Województwo 
 
 

10.Powiat  
 

11.Gmina 
 

12.Miejscowość 

 
13.Kod 
pocztowy 

 

14.Poczta 
 

15.Ulica 

 
16.Nr domu 

 
17.Nr lokalu 18.Nr działki6 

C.5. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny, niż w części C.4.) 
19.Kraj 
 
 

20. Województwo 21. Powiat  

22. Gmina 
 
 

23. Miejscowość 24.Kod 
pocztowy 

25.Poczta 

26.Ulica 
 
 

27.Nr domu 28.Nr lokalu 29.Nr działki6 

Załącznik nr 1 do Uchwały  
nr VII/46/2019  

Rady Gminy Ustronie Morskie 
z dnia 29.03.2019r.                                   



D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA7 
30.Ulica 
 

31.Nr domu 
 

32.Nr lokalu 33.Nr działki6 

34.Miejscowość 
 

35.Kod pocztowy 

 
36.Poczta 
 

E. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D. jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                         

    E.1. ZAMIESZKAŁA (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy),           NIEZAMIESZKAŁA na której świadczone są usługi hotelarskie                             
 

    E.2. NIEZAMIESZKAŁA  (nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż usługi hotelarskie a także 
     obiekty użyteczności publicznej, szkoły, cmentarze, itp.) 
 

    E.3.NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB  NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE  REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, 
      wykorzystywane jedynie przez część roku 
 

     E.4. MIESZANA (w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała) 
 
E.1. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część 
F.1. 

E.2. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F.3. 

E.3. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część 
F.2. 

E.4. Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F.1., F.3, F.5 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I WYSOKOŚCI OPŁATY 
 

F.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I HOTELARSKICH 
F.1.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazane w części D. odpady komunalne gromadzone będą               
w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)8 

         selektywny                                                               nieselektywny 
                                                                                          (do wyliczenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą) 
 

F.1.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. w roku ………….…… zużyto ……………m3 wody 9 

 

Powyższe dane podane są na podstawie:       informacji o ilości zużytej wody               rozporządzenia 
 
F.1.3. WYSOKOŚĆ OPŁATY (iloczyn zużycia wody w m3 oraz stawki opłaty) 
 

Wyliczenie opłaty (iloczyn ilości zużytej wody i stawki opłaty, wskazanej w uchwale 10) 
 

……………………………………………   x        ………………………………..……………………….  =    ………………………………………. zł 
   (stawka opłaty)                            (ilość zużytej wody)                                         (wysokość  opłaty) 
 
 

Słownie 
kwota opłaty: 

 

37. 
………………………………………………………………………………………………………….zł 

F.1.4. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D. odpady komunalne wytwarzane              
są w następujących miesiącach (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

        styczeń 
        lipiec 

         luty 
         sierpień 

       marzec 
       wrzesień 

         kwiecień 
         październik 

             maj 
            listopad 

              czerwiec 
                 grudzień 

F.1.5. Wyliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi11 

 
1. Ilość zużytej  wody z tabeli F.1.2. podziel 

na miesiące w których będą wywożone 
odpady (miesiące zaznaczone w tabeli 
F.1.4.). Ilość zużytej wody w miesiącu 
należy zaokrąglić do liczby całkowitej. 
Suma zużycia wody  
w poszczególnych miesiącach musi być 
równa ilości rocznego zużycia wody 
podanego w tabeli F.1.2.  

2. Wysokość opłaty  w poszczególnych 
miesiącach to iloczyn ilości zużytej wody  
w miesiącu i stawki opłaty. 

3. Kwotę miesięczną należy zaokrąglić  
do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeśli wyjdzie różnica między kwotą roczną  
a sumą kwot miesięcznych, uwzględnij  
tę różnicę w ostatniej opłacie miesięcznej 

5. Suma opłat miesięcznych musi zawsze 
równać się wysokości opłaty z pozycji 37. 

 

 Ilość zużytej 
wody w m3 w 
poszczególnych 
miesiącach 

Ilość zużytej wody 
w m3 
przypadających na 
ratę płatności 

Wysokość opłaty 
w poszczególnych 
miesiącach11 (zł) 

Styczeń 38. I40. (suma poz. 38. i 39.)
 

41. 

Luty 39. 42. 

Marzec 43. II45. (suma poz. 43. i 44.) 46. 

Kwiecień 44. 47. 

Maj 48. III50. (suma poz. 48. i 49.) 51. 

Czerwiec 49. 52. 

Lipiec 53. IV55. (suma poz. 53. i 54.) 56.                           

Sierpień 54. 57.                           

Wrzesień 58. V60. (suma poz. 58. i 59.) 61. 

Październik 59. 62. 

Listopad 63. VI65. (suma poz. 63. i 64.) 66. 

Grudzień 64. 67. 



F.1.6. Określenie ilości pojemników oaz częstotliwości wywozu odpadów 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. niniejszej deklaracji odpady komunalne 
gromadzone będą w następujących pojemnikach/workach: 
 

Rodzaj 
odpadów 

Liczba pojemników Liczba 
worków 

120l 

Częstotliwość odbioru odpadów  
w poszczególnych miesiącach17 

120l 240l 1100l KP7 

POZOSTAŁE PO 
SEGREGACJI / 
ZMIESZANE 

68. 

     
69. 70. 71. 72. 

 
73. 
     

I - II - III- IV- 
V- VI- VII- VIII- 
IX- X- XI- XII- 

BIOODPADY  
74. 

     
75. 76. 77. 78. 

           
  

TWORZYWA 
SZTUCZNE + 
METALE 

79. 

    
80. 81. 82. 83. 

            
  

PAPIER 
 

84. 

     
85. 86. 87. 88. 

             
 

 
SZKŁO 

89. 

    
90. 91. 92. 93. 

 
 

 

F.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, 
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

F.2.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazane w części D. odpady komunalne gromadzone będą                
w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)8 

          selektywny                                                          nieselektywny(do wyliczenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą) 
                                                                                                    

F.2.2. Ryczałtowa stawka opłaty za rok12 w zł: (zaznaczyć właściwe) 
 

     Opłata dotycząca nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe: 
 

…………………………………………….. x …………………………………….. = …………………………………………………zł  
(ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego12)                      (ilość domków letniskowych)                                              (ryczałtowa stawka opłaty za rok) 
 
Słownie ryczałtowa stawka opłaty za rok: 94..……………………………………………………………………………………………………… zł 
 
    Opłata dotycząca innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe12- …………..zł 
 
                                                                                                                                                                                          

Słownie ryczałtowa stawka opłaty za rok:95. …………………………………………………………………………………………..……… zł 
F.2.3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D. odpady komunalne wytwarzane              
są w następujących miesiącach (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 styczeń  luty      marzec      kwiecień               maj       czerwiec 
 lipiec          Sierpień      wrzesień      październik               listopad       grudzień 
F.3. DOTYCZY NIEREUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH innych niż hotelarskie 
F.3.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazane w części D. odpady komunalne gromadzone będą              
w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat)8 

          selektywny                                                          nieselektywny(do wyliczenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą) 
F.3.2 Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
F.3.3. Oświadczam, że niniejsza deklaracja jest składana jako: 
            Jednoroczna                                                      Wieloletnia   

F.3.4. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D. odpady komunalne wytwarzane              
są w następujących miesiącach (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
      styczeń        luty       marzec      kwiecień         maj             czerwiec 
      lipiec        sierpień       wrzesień      październik         listopad             grudzień 



F.3.5. Oświadczam, iż minimalna wielkość pojemników obliczona została na podstawie następujących danych  
(wypełnić w zależności od rodzaju nieruchomości lub zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Ustronie Morskie) 13 
 
 
 

............................................................................................................ x ………………………… litrów15 = …………………………. litrowy pojemnik 
                               (wskaźnik )14 

F.3.6. Wyliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają: 
          W stałej niezmiennej ilości (w trakcie całego roku lub w niektórych miesiącach) odpowiadającej określonej 
poniżej liczbie pojemników: (w przypadku zaznaczenia wypełnić poniższą tabelę) 
 

Rodzaj 
Odpadów 

Liczba pojemników 
Ilość 

worków 
120l 

Stawka 
opłaty za 1 
pojemnik 
/worek16 

Częstotli-
wosć 

odbioru17 

Wysokość opłaty 
(iloczyn liczby 

pojemników, stawki 
opłaty i częstotliwości 

odbioru) 
120 l 240l 1100l KP7 

POZOSTAŁE PO 
SEGREGACJI 

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 

BIOODPADY 
104. 105. 106. 107. 108. 109.  110. 

TWORZYWA 
SZTUCZNE + 
METALE 

111. 112. 113. 114. 115. 116.  117. 

PAPIER 
118. 119. 120. 121. 122. 123.  124. 

SZKŁO 
125. 126. 127. 128. 129. 130.  131. 

ZMIESZANE 
132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 

Miesięczna opłata: 
(suma opłat z pozycji od 103. do 139.) 

140. 

Słownie wartość 
miesięcznej opłaty 

141. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł 

 
 
          Zmiennie (w trakcie całego roku lub w niektórych miesiącach), w ilości określonej poniżej: 
         (w przypadku zaznaczenia wypełnić DRUK-1) 
 
 
 
 
 F.3.7 określenie wysokości opłaty 
nieruchomości niezamieszkałych innych 
niż hotelarskie: 
-opłata dotycząca nieruchomości, na 
których odpady powstają w stałej, 
niezmiennej ilości – do każdego 
miesiąca,  którym powstają odpady 
należy przypisać opłatę z pozycji 140. 
-opłata dotycząca nieruchomości, na 
których odpady powstają w zmiennej 
ilości – do każdego miesiąca należy 
przypisać opłatę z formularza DRUK-1 

 

 Wysokość opłaty w poszczególnych 
miesiącach (zł) 

Styczeń 142. 

Luty 143. 

Marzec 144. 

Kwiecień 145. 

Maj 146. 

Czerwiec 147. 

Lipiec 148. 

Sierpień 149. 

Wrzesień 150. 

Październik 151. 

Listopad 152. 

Grudzień 153. 



F.4. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI OPŁATY NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH 
- dla wyliczenia wysokości opłaty, należy 
zsumować wysokość opłaty określoną w 
punktach: F.1.5., F.3.7.,  

 

 Wysokość opłaty w poszczególnych 
miesiącach (zł) 

Styczeń 154. 

Luty 155. 

Marzec 156. 

Kwiecień 157. 

Maj 158. 

Czerwiec 159. 

Lipiec 160. 

Sierpień 161. 

Wrzesień 162. 

Październik 163. 

Listopad 164. 

Grudzień 165. 

G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. odpady komunalne gromadzone 
selektywnie zbierane będą w18:           workach        pojemnikach         pojemnikach ogólnodostępnych 

H. ODPADY ZIELONE 
H.1. Czy na nieruchomości wskazanej w części. D odpady zbierane są do 
kompostownika 

         

         TAK 
         

       NIE 

H.2. Czy na nieruchomości wskazanej w części. D odpady zielone zbierane będą w 
sposób selektywny i w związku z tym zgłaszam chęć odbioru tych odpadów19: 

         

         TAK 
         

       NIE 

I. DODATKOWE INFORMACJE 
Czy na nieruchomości wskazanej w części D. znajduje się studnia z 
wodą lub inne ujecie wody (nie dotyczy przyłącza 
wodociągowego) 

           TAK                                               NIE 

Czy na nieruchomości wskazanej w części D. znajduje się zbiornik 
bezodpływowy            TAK (wymienić)………………………………………      NIE 

        J. ZAŁĄCZNIKI – do niniejszej deklaracji dołączono (wymienić): 
1. DRUK-1                    TAK                          NIE 

2. 
3. 
        K.UZASADNIENIA I WYJAŚNIENIA ( w tym pisemne uzasadnienie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości  
          opłaty w przypadku złożenia nowej deklaracji lub korekty deklaracji) 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
l. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ20 
Data i miejsce wypełnienia 
deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
 
 

Czytelny podpis ( z podaniem Imienia i Nazwiska)20 Pieczęć w przypadku osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

M.ADNOTACJE URZĘDOWE. 
Uwagi 
 
 
 
Data (dzień-miesiąc-rok) 
 
 
 

Podpis i pieczęć przyjmującego formularz 

                             



POUCZENIE 
1. W przypadku nie wpłacenia opłaty w określonym odrębnymi przepisami terminach lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji  (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1201 ). 
2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywanie się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
właściwy organ, w drodze decyzji, naliczy opłatę ze odbiór odpadów zmieszanych wraz  z odsetkami. 
3. Zgodnie z art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1454  
z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Ustronie Morskie określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku-uzasadnione szacunki, w tym przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze. 
4. Zgodnie z art. 6i. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1454  
z późn. zm.), obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstaje: w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. 
5. Zgodnie z art. 6m. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1454  
z późn. zm.), 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się  
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
6. Terminy, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
7. Dane zawarte w niniejszej deklaracji wykorzystane zostaną przez tut. Urząd do realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 
września 1966r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2018 r.  poz. 1454 z późn. zm.). 
 
Objaśnienia: 
 
1Właścicel nieruchomości- rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  
2Zgodnie z art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r.,  poz. 1454), właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Ustronie Morskie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
3W przypadku zmiany danych ujętych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć do Wójta Gminy Ustronie Morskie nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  
4 Właściciel nieruchomości składający korektę deklaracji, zgodnie z art. 81 §1 i §2 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997. – Ordynacja podatkowa  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), składa pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 
5 Podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.  
6 Wypełnić w przypadku braku adresu (brak ulicy/numeru domu). 
7 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
8 Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie. 
9 W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie jest prowadzona działalność hotelarska, podaje się zużycie wody na cele bytowe  
za poprzedni rok kalendarzowy, podane w informacji sporządzonej przez przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne. (Nie uwzględnia się wody 
zużytej bezpowrotnie) 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzona działalność hotelarska, należy podać roczne zużycie wody  
z nieruchomości za rok poprzedzający rok kalendarzowy, podane w informacji sporządzonej przez przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne. 
NIERUCHOMOŚCI NIE PODŁĄCZONE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ – podstawą wyliczenia opłaty jest liczba m3 wody ustalona dla danej 
nieruchomości na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz 70) za 12 miesięcy poprzedzające miesiąc złożenia deklaracji. 
POWSTANIE OBOWIĄZJU PONOSZENIA OPŁATY W TRAKCIE ROKU – w pierwszej deklaracji należy podać zużycie wody za okres 12 
miesięcy. Ilość zużytej wody z danej nieruchomości należy określić na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku  
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70). Nową deklarację w rozumieniu ustawy Pucg właściciel 
nieruchomości będzie składał dopiero po upływie pełnego roku. 
ZUŻYCIE WODY USTALANE ZGODNIE Z PRZECIĘTNYMI NORMAMI ZUŻYCIA WODY na 1 mieszkańca w gospodarstwach domowych 
jeżeli liczba osób zamieszkujących nieruchomość w trakcie roku, za który podaje się zużycie wody, zmieniała się, to zużycie wody należy ustalić  
za faktycznie mieszkające osoby.  
W przypadku nieruchomości wyposażonych w wodomierze nie zawsze jest możliwe podanie zużycia wody za rok kalendarzowy. W takim przypadku 
lub w razie braku wodomierza zużycie wody należy określić na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku  
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70). 
Opłatę należy uiszczać w terminach zgodnych z uchwałą w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
10 Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
11 Dopuszcza się zwiększenie opłaty miesięcznej w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. 
12Wysokość ryczałtowej stawki opłaty określona w uchwale w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
13Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie określa minimalną pojemność pojemników przeznaczonych  
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na danej 
nieruchomości w zależności od rodzaju prowadzonej działalności lub liczby osób korzystających z tych pojemników. 
14Przyjęty z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, określający wskaźnik wytwarzania odpadów przyjęty  
w zależności od rodzaju  nieruchomości/ prowadzonej działalności lub liczby osób korzystających z tych pojemników. 
15Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na danej nieruchomości określona w litrach, w zależności od rodzaju nieruchomości/prowadzonej 
działalności lub liczby osób korzystających z tych pojemników, przyjęta z Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Ustronie 
Morskie. 
16 Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności przyjęta na podstawie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 



17 Wartość 1 oznacza podstawową częstotliwość odbioru odpadów, zgodną z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Indywidualne terminy wywozu o innej niż podstawowa częstotliwość realizowane 
będą w okresie miesięcznym, przy maksymalnej częstotliwości odbioru odpadów do 5 razy w tygodniu.  
Dla nieruchomości niezamieszkałych (z wyjątkiem nieruchomości na których świadczone są usługi hotelarskie) stawka opłaty za indywidualne terminy 
wywozu, liczona jest jako iloczyn stawki opłaty, o której mowa w uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik   o określonej pojemności i zwiększonej 
częstotliwości odbioru odpadów. 
Dla nieruchomości niezamieszkałych na których świadczone są usługi hotelarskie, na których zużycie wody przekracza: 
 3500 m3 rocznie, dopuszcza się  2-krotne zwiększenie częstotliwości w ramach wyliczonej opłaty za gospodarowanie odpadami. 
7000 m3 rocznie, dopuszcza się  3-krotne zwiększenie częstotliwości w ramach wyliczonej opłaty za gospodarowanie odpadami. 
10000 m3 rocznie, dopuszcza się  4-krotne zwiększenie częstotliwości w ramach wyliczonej opłaty za gospodarowanie odpadami. 
15000 m3 rocznie, dopuszcza się  5-krotne zwiększenie częstotliwości w ramach wyliczonej opłaty za gospodarowanie odpadami. 
18 Wypełnić w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów na nieruchomości. W przypadku gromadzenia odpadów zbieranych  
w pojemnikach lub w workach, właściciel nieruchomości, określa czy odpady zbierał będzie w pojemnikach czy w workach poprzez właściwe 
wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym: 
- w przypadku nieruchomości zamieszkałych -  określenie sposobu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie w workach lub pojemnikach dotyczy 
frakcji: tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, pozostałe po segregacji. Pozostałe frakcje gromadzone są  w pojemnikach. Wybór nie dotyczy 
gromadzenia odpadów w pojemnikach ogólnodostępnych; 
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, a także nieruchomości w części niezamieszkałych -  określenie sposobu gromadzenia odpadów 
zebranych selektywnie  w workach lub pojemnikach dotyczy frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, pozostałe po segregacji. Pozostałe 
frakcje gromadzone są w pojemnikach. Wybór nie dotyczy gromadzenia odpadów w pojemnikach ogólnodostępnych; 
- w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe jedynie przez część roku - określenie sposobu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie  w workach lub pojemnikach dotyczy 
wszystkich frakcji odpadów zbieranych selektywnie. Wybór dotyczy również gromadzenia odpadów w pojemnikach ogólnodostępnych, ustawianych  
w miejscu ogólnodostępnym dla właścicieli tych nieruchomości. 
W przypadku braku określenia sposobu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie, skutkować będzie wyposażeniem nieruchomości  
w pojemnik na odpady.  
19W ilości 240l odbieranych jednorazowo w worku, zgodnie z częstotliwością odbioru tych odpadów. 
20 W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale 
lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej od stosownego pełnomocnictwa. 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem 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. U. UE. L. 119.1  
z 04.05.2016 Administrator Danych przekazuje następujące informacje:  
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Ustronie Morskie – Urząd Gminy Ustronie Morskie z siedzibą  
w Ustroniu Morskim (78-111) przy ulicy Rolnej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: 
sekretariat@ustronie-morskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ustronie-morskie.pl . 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.). 
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa.  
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 
5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do 
przenoszenia swoich danych. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 860 70 86 
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454). 
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Liczba pojemników 
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worków 
120l 

Stawka 
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pojemnik 
/worek16 

Częstotli-
wosć 

odbioru17 

Wysokość opłaty 
(iloczyn liczby 

pojemników, stawki 
opłaty i częstotliwości 

odbioru) 
120l 240l 1100l KP7 

POZOSTAŁE PO 
SEGREGACJI 

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 
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104. 105. 106. 107. 108. 109.  110. 
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111. 112. 113. 114. 115. 116.  117. 
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125. 126. 127. 128. 129. 130.  131. 
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132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 
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