
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XVII/126/20 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 3 lipca 2020 roku 

…………………………………. 
Data wpływu deklaracji 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) 

SKŁADAJĄCY: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dygowo 

ORGAN WŁAŚCIWY DO 

ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY DYGOWO 

UL. KOLEJOWA 1 

78-113 DYGOWO 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

(okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznacz właściwy kwadrat znakiem X) 

 

❑ 1. Pierwsza deklaracja   ...............................................................................  

(data powstania obowiązku ponoszenia opłaty -należy wpisać datę: dzień- miesiąc -rok) 

 

❑ 2. Zmiana danych zawartych w pierwszej (poprzedniej) deklaracji …………………………………………… 

(data wystąpienia zmiany danych, należy wpisać datę: dzień- miesiąc -rok; należy wypełnić jeżeli zaznaczono kwadrat 2) 

 

❑ 3. Korekta deklaracji …………………………………… 

(data wystąpienia korekty, należy wpisać datę: dzień- miesiąc -rok; należy wypełnić jeżeli zaznaczono kwadrat 3) 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat x) 

Rodzaj podmiotu:  

❑   Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz        ❑ Współwłaściciel, współposiadacz 

❑   Jednostka organizacyjna lub  

       osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie     

❑   Najemca lokalu/ dzierżawca                                  ❑ Inny podmiot (należy podać jaki) ………………….. 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

❑   Osoba fizyczna 

❑   Osoba prawna 

❑   Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
4. Nazwisko i imię / pełna nazwa podmiotu 

 

 

5. Identyfikator podatkowy PESEL 

 

6. NIP 7. Regon 

8. Numer telefonu (nieobowiązkowe) 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE 

9. Kraj 

POLSKA 

10. Województwo 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
11. Powiat 

KOŁOBRZESKI 

12. Gmina 

DYGOWO 

13. Ulica 14. Nr domu  

 

15. Miejscowość 

 
16. Kod pocztowy 

 

17. Poczta 

 

18. Nr ewidencyjny działki w rejestrze gruntów (wpisać konieczne w przypadku braku adresu) 

 



E. ADRES ZAMIESZKANIA I KORESPONDENCYJNY / ADRES SIEDZIBY – jeżeli jest inny niż adres z D. 

19. Kraj 

 

20. Województwo 

 

21. Powiat 

 

22. Gmina 

 

23. Ulica 24. Nr domu  

 

25. Nr lokalu 

 

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

 

F. INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWNIKA – zaznaczyć właściwy kwadrat 

Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone będą gromadzone w 

przydomowym kompostowniku 
     ❑   TAK 

     ❑   NIE 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Liczba mieszkańców 

(faktycznie zamieszkujących nieruchomość) 

29. 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (odpady zbierane w sposób selektywny) 30. 

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn pozycji 29 x 30 (należy podać kwotę w zł) 31. 

H. POUCZENIE I  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty 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 (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.). 
32. Miejscowość, data wypełnienia deklaracji 33. Czytelny podpis, lub pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI 

W części A Należy zaznaczyć właściwy kwadrat oraz podać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty bądź zaistnienia zmiany danych.  

W części B Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 

W części C Należy podać dane identyfikujące podmiot składający deklarację. 

W części D Należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady. W przypadku posiadania kilku nieruchomości należy złożyć deklarację na każdą osobno. 

W części E Należy podać jeżeli jest inny niż w części D. 

W części F Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 

W części G w pozycji 29 należy podać ilość osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, w pozycji 30 należy podać stawkę opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, 

w pozycji 31 należy wpisać iloczyn pozycji 29 x 30. 

W części H W pozycji 32 należy podać miejscowość, datę wypełnienia deklaracji. Podpis składany w pozycji 33 stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z pouczeniem.  

W części I wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji. 

 

1. 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. 

2. Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać telefonicznie pod numerem 943584631 lub pocztą elektroniczną na adres m.kaminska@dygowo.pl 

3. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo, bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres lub przesyłać za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem 

elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, zawierającym informacje o właścicielu certyfikatu, bądź profilu zaufanym ePUAP.  

Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Dygowo, z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 78-113 Dygowo, w imieniu którego obowiązki administratora 

pełni Wójt. Z Inspektorem ochrony danych osobowych, może się Pani / Pan skontaktować poprzez email biuro@ordonotitia.pl lub pisemnie na adres 

administratora. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach: kontroli bazy właścicieli / osób władających nieruchomością zobowiązanych 

do uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zapewnienia funkcjonowania gospodarki odpadami. Pani/Pana dane 

będą przetwarzane na podstawie: ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Ogólnego RODO. Więcej informacji można uzyskać 

na stronie http://bip.dygowo.pl (zakładka RODO) lub u Inspektora Danych Osobowych w siedzibie urzędu. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.                             

Czytelny podpis …………………………………………………….. 

mailto:odpady@goscino.com.pl
http://bip.goscino.com.pl/

