
 

      Załącznik  Nr 1do uchwały Nr XXXI/231/13  

 Rady Gminy Dygowo 

 z dnia 10 września 2013 roku 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 

WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI  

Podstawa prawna:  art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn.zm.) 

Składający: właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach 

administracyjnych Gminy Dygowo, przez których rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością 

Miejsce składania: Urząd Gminy Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo 

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji 

 Wójt Gminy Dygowo 

Termin składania deklaracji:  w terminie do 15 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 

dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w  deklaracji 

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznacz właściwy kwadrat znakiem x 

 pierwsza deklaracja       

 zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian ____ - ____ - ______)               

 
Uzasadnienie przyczyny zmian/korekty 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznacz właściwy kwadrat znakiem x 

  właściciel      

  współwłaściciel 

  użytkownik wieczysty 

  najemca lokalu/dzierżawca 

  jednostka organizacyjna, posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

  inny podmiot 

III. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - zaznacz właściwy kwadrat znakiem x 

  osoba fizyczna         



  osoba prawna                                                                                                                                                                                 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO: 

IDENTYFIKATOR:                                                                                           

REGON   

PESEL    

NIP  

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA: 

kraj: województwo: powiat: 

gmina: ulica: nr domu: nr lokalu: 

miejscowość: kod pocztowy: Poczta: 

telefon kontaktowy: 

IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA  

Imię i nazwisko Imię i nazwisko 
 
 

Imię i nazwisko 

V. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

kraj: województwo: powiat: 

gmina: ulica: nr domu: nr lokalu: 

miejscowość: kod pocztowy: Poczta: 

VI. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt V niniejszej deklaracji zamieszkuje:  
……………………….(podać liczbę mieszkańców). 
 
Odpady komunalne gromadzone są w sposób: 
 
   selektywny 
 
   nieselektywny (zmieszany) 

 
       X      - zaznacz właściwy kwadrat 

 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały 
Rady Gminy Dygowo.  
 
WYLICZENIE OPŁATY: 
 

     ……………………………  X   ………………………………  =  ………………………………………….. zł             
           (liczba mieszkańców)                                 (stawka opłaty)                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

  
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………zł 
      



VII. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ  

 
 

_______________________________________         _____________________________________ 
                     (miejscowość i data)                                                         (czytelny podpis składającego  deklarację) 
 

VIII. ADNOTACJE ORGANU 

 
                                                                                      ____________________________________ 
                                                                                                           (data i podpis przyjmującego deklarację) 

 
P o u c z e n i e  

1. 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 2005r. Nr 

229, poz.1945 ze zmianami). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy 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. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dygowo nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Dygowo  określa, w 

drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o 

podobnym charakterze. 

5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy Dygowo, określa w drodze 

decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

O b j a ś n i e n i a: 

1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej  kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji 
administracyjnej naliczy opłatę jak za odprowadzenie odpadów zmieszanych. 

3. W przypadku zmian/korekty deklaracji mających wpływ na wysokość opłaty – opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
zmiana nastąpiła. 

4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała. 

5. Regon i NIP dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej 



6. Załącznikami do deklaracji są: 
 

 pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez 
pełnomocnika, 

 kopia umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą 
nieruchomości z wspólnego punktu gromadzenia odpadów. 
 

7. Niniejszą deklarację można  złożyć w Urzędzie Gminy Dygowo lub przesłać drogą pocztową. 
Deklarację można także złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędy Gminy 
Dygowo, wypełniając interaktywny druk formularza deklaracji. Formularz składany drogą elektroniczną 
musi być podpisany profilem zaufanym ePUAP.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 


