
Załącznik do uchwały 
Nr XLIII/332/2013
Rady Miasta Jastarni
z dnia 25 listopada 2013 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI ( DOGOK )

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z treścią objaśnień.

Podstawa 
prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Składający Właściciel1) nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Jastarnia, 
na której powstają odpady komunalne2) 

Termin 
składania

Deklarację należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2014 r. 
Jeżeli na nieruchomości nie powstawały odpady komunalne w okresie do 
31.stycznia 2014 r. pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni od 
dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Jeżeli zaistniały zdarzenia mające wpływ na wygaśnięcie / powstanie 
obowiązku uiszczenia opłaty lub zmianę wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarację należy złożyć w 
terminie do 14 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Miejsce 
składania

Urząd Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Burmistrz Miasta Jastarnia

B. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Należy zaznaczyć X kwadrat właściwy dla okoliczności powodujących złożenie deklaracji i wpisać datę:

  Pierwsza deklaracja                                        Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
  _ _  -  _ _   -  _ _ _ _                                            _ _  -  _ _   -  _ _ _ _ 
  dzień         miesiąc        rok                                                                             dzień        miesiąc         rok

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Rodzaj składającego deklarację:
Należy zaznaczyć  X kwadrat właściwy dla rodzaju właściciela składającego deklarację:

                                                                                                     
1.Osoba fizyczna            2. Osoba prawna              3. Jednostka organizacyjna / spółka nie posiadająca
                                                                                osobowości prawnej
C. 2. Imię (imiona), nazwisko  /  Pełna nazwa składającego deklarację: 
W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej należy podać dodatkowo pełną nazwę  
firmy.

C. 4. Identyfikator:
Należy podać odpowiednio: numer PESEL – osoby fizyczne,  numer NIP i  Regon - osoby prawne i  jednostki  
organizacyjne/spółki nie posiadających osobowości prawnej.

1. PESEL: 2. NIP: 3. Regon:



C. 5. Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację:
1. Kraj: 2. Województwo: 3. Powiat:

4. Gmina: 5. Miejscowość: 6. Ulica:

7. Numer budynku / lokalu: 8. Kod pocztowy: 9. Poczta:

10. Numer telefonu 9)  11.adres e-mail 9)

C. 6. Adres dla korespondencji: 
Należy wypełnić,  gdy  adres  dla  korespondencji  jest  inny  niż  adres  zamieszkania  /  siedziby  składającego  
deklarację:
1. Kraj: 2. Województwo: 3. Powiat:

4. Gmina: 5. Miejscowość: 6. Ulica:

7. Numer budynku / lokalu: 8. Kod pocztowy: 9. Poczta:

D. DANE NIERUCHOMOŚCI DLA, KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA:
D. 1. Adres nieruchomości:
1. Gmina:

Jastarnia
2. Miejscowość: 3. Ulica: 4. Numer budynku / 

lokalu:

D. 2. Numer ewidencyjny nieruchomości zgodnie z rejestrem gruntów.
Należy wypełnić jeżeli nieruchomość nie ma urzędowo nadanego adresu.
Obręb ewidencyjny: Arkusz ( karta mapy):  Numer działki:

D.3. Sposób użytkowania nieruchomości:

Powierzchnia  użytkowa  budynków5) znajdujących  się  na  nieruchomości 
wynosi: m2

A.  Powierzchnia  budynków  lub  ich  części  służąca  zaspokajaniu  potrzeb 
mieszkaniowych wynosi: m2

B. Powierzchnia budynków lub ich części przeznaczona na prowadzenie działalności 
gospodarczej wynosi: m2

Powierzchnia  nieruchomości  niezabudowanej  wykorzystywana  na  prowadzenie 
działalności gospodarczej wynosi: m2

Uwaga: Dane  wpisane w deklaracji  przez właściciela nieruchomości mogą zostać poddane weryfikacji.11)       

D.4. Podstawowy rodzaj działalności prowadzony na nieruchomości (zgodnie z PKD)
Należy wypełnić jeśli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.



E.  OŚWIADCZENIE  O  ŹRODŁACH  WYTWARZANYCH  NA  NIERUCHOMOSCI 
ODPADOW I SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA:

Pole E.1. wypełniają właściciele nieruchomości1), na których zamieszkują mieszkańcy4). 

Pole E.2.  wypełniają właściciele nieruchomości1), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  
odpady komunalne 6).

Pole E.3. wypełniają wszyscy składający deklarację.

E. 1. Ilość zużytej wody zużytej na nieruchomości dla której składana jest deklaracja:
Dla  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy4) należy  podać  ilość  wody  zużywanej  miesięcznie  w  
miesiącach,  w  których  na  nieruchomości  zamieszkują  mieszkańcy3).  Ilość  wody  należy  określić  na  podstawie  
rachunków lub faktur albo zaświadczenia z przedsiębiorstwa dostarczającego wodę na teren nieruchomości.
W  przypadku  potwierdzenia  zużycia  wody  poprzez  zaświadczenie  należy  podzielić  wartość  podaną  w  
zaświadczeniu  przez ilość miesięcy, w których na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy3).

luty:..........................m3/m-c marzec:......................m3/m-c kwiecień:....................m3/m-c

maj:.........................m3/m-c  czerwiec:...................m3/m-c lipiec:……..............m3/m-c

sierpień………...........m3/m-c wrzesień:……......….m3/m-c październik:...............m3/m-c

listopad:..................m3/m-c grudzień:...................m3 m-c styczeń:.....................m3/m-c

W pole E.1.1. należy wpisać roczne zużycie wody na nieruchomości.  Wartość wpisana w pole E.1.1 powinna być  
suma ilości wpisanych w pole E.1

E.1.1. Ilość zużytej wody: ………......... m3 / rok

Uwaga:  Do  deklaracji  należy  dołączyć  kopie  rachunków  lub  faktur  albo  zaświadczenia  z  przedsiębiorstwa  
dostarczającego wodę na teren nieruchomości za okres 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia deklaracji, a  
gdy okres użytkowania nieruchomości jest krótszy niż 12 miesięcy za okres od daty przyłączenia nieruchomości do  
publicznej sieci wodociągowej. Informacja o złożonych dokumentach odnotowana jest w części H deklaracji.

E.2. Liczba deklarowanych do odbioru pojemników na zmieszane odpady komunalne:
Należy podać deklarowaną liczbę pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w miesiącach, w których 
na nieruchomości powstają odpady komunalne2). 

Objętość
                pojemnika
   miesiąc

do 60 dm3 Od 60 dm3 do 

120 dm3 

Powyżej 120dm3 

do 240 dm3 

powyżej 240dm3 

do 1,1 m3 

powyżej 1,1 m3 

do 6,5 m3

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad



grudzień

styczeń

łącznie:

Uwaga: Deklarując ilość pojemników należy uwzględnić okres i rodzaj prowadzonej działalności oraz pojemność  
używanych pojemników i wymagania wynikające z Rozdziału III regulaminu utrzymania czystości i porządku na  
terenie Gminy Miasta Jastarnia .10)

Dane  zawarte  w deklaracji  przez właściciela nieruchomości zostaną poddane weryfikacji.11)

E.3.  Sposób  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  na  nieruchomości,  dla  której 
składana jest deklaracja:
Zbieranie odpadów odbywa się  selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie  
Gminy  Miasta  Jastarnia7). Należy  zaznaczyć  literą  X  właściwy  kwadrat  w  zależności  od  sposobu  
zagospodarowania odpadów na nieruchomości: zgodnie  z regulaminem (tak) lub niezgodnie z regulaminem (nie).

 - Tak                                                   - Nie

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pole F.1 wypełniają właściciele nieruchomości1), na których zamieszkują mieszkańcy4).

Pole F.2  wypełniają właściciele nieruchomości1), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  
odpady komunalne 6).

Wysokość  miesięcznej  opłaty za  gospodarowanie  przez  gminę  zmieszanymi  odpadami  komunalnymi2) 

pochodzącymi  z  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy4) należy  wyliczyć mnożąc  ilość  wody 
wskazaną  w  punkcie  E.1  przez  stawkę  jednostkową  …  zł/m3, oraz  gdy  odpady  na  terenie  nieruchomości  
gromadzone  są  selektywnie7) lub  przez  stawkę  jednostkową … zł  /m3,  gdy  odpady  na  terenie  nieruchomości  
gromadzone są nieselektywnie zgodnie ze wskazaniem w punkcie E.3 Stawki jednostkowe określone są w uchwale  
Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz ustalania stawki. Wyliczoną opłatę należy zaokrąglić, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż  
50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa do pełnych złotych.

F.1. Opłata miesięczna:

luty:................................zł    marzec:..............................zł kwiecień:...........................zł 

maj:..............................zł czerwiec:...........................zł lipiec:................................zł 

 sierpień:.............................zł wrzesień:...........................zł październik:......................zł  

listopad:............................zł grudzień:...........................zł styczeń:...........................zł 

Termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłaty określa uchwała Rady Miasta Jastarnia.8

Wysokość  miesięcznej  opłaty za  gospodarowanie  przez  gminę  zmieszanymi  odpadami  komunalnymi  

pochodzącymi  z  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy6) należy  wyliczyć  mnożąc  ilość  

deklarowanych  miesięcznie  do  odbioru  pojemników wskazanych  w  punkcie  E.2  przez  odpowiednią  dla  

pojemnika o określonej objętości stawkę jednostkową….zł/szt., gdy odpady na terenie nieruchomości gromadzone  

są  selektywnie7) lub  przez  odpowiednią  stawkę  jednostkową…  zł/szt.,  gdy  odpady  na  terenie  nieruchomości  

gromadzone są nieselektywnie, zgodnie ze wskazaniem w punkcie E.3., a następnie sumując opłaty wyliczone dla  

pojemników o określonej objętości. Stawki jednostkowe określone są w uchwale Rady Miasta Jastarni w sprawie  

określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki. Wyliczoną 

opłatę należy zaokrąglić, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki  



kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa do pełnych złotych.

F. 2. Opłata miesięczna:

luty:...................................zł marzec:................................zł kwiecień:..............................zł 

maj:...................................zł czerwiec:............................zł lipiec:..................................zł 

sierpień:..............................zł wrzesień:...........................zł październik:.........................zł 

listopad:...........................zł grudzień:......................zł styczeń:................................zł 

Termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłaty określa uchwała Rady Miasta Jastarnia.8)

G.  OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  SKLADAJACEGO  DEKLARACJĘ  /  OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKLADAJACEGO DEKLARACJĘ:

1. Imię ( imiona): 2. Nazwisko:

3. Data wypełnienia ( dzień – miesiąc – rok). 4. Podpis składającego / podpis ( pieczęć) 
reprezentującego składającego deklarację:

POUCZENIE:

W przypadku nie wniesienia w terminach  określonych w uchwale nr XXVI/185/2012 Rady Miasta 
Jastarnia z  dnia 29  października  2012 r.  opłaty za  gospodarowanie przez  gminę odpadami 
komunalnymi wynikającej  z  niniejszej  deklaracji  lub  wniesienie  opłaty  w  niepełnej  wysokości 
niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego  zgodnie  z  art.  3a 
ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.  
U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami).

H. ADNOTACJE ORGANU:

OBJAŚNIENIA:

1) Przez  właściciela  nieruchomości należy  rozumieć  właścicieli,  współwłaścicieli,  posiadaczy  i 
współposiadaczy  samoistnych,  użytkowników  i  współużytkowników  wieczystych,  posiadaczy  i 
współposiadaczy zależnych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające  nieruchomościami  mające  obowiązek  realizować 
obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku.

2) Odpadami komunalnymi w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z roku 2013, poz. 
21)  są  odpady  powstające  w  gospodarstwach  domowych,  z  wyłączeniem  pojazdów  wycofanych  z 
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 



odpadów,  które  ze  względu  na  swój  charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów  powstających  w 
gospodarstwach domowych.

3) Mieszkańcem w rozumieniu uchwały nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 29.10.2012 r. jest 
osoba  przebywająca,  niezależnie  od  czasu  przebywania  na  nieruchomości  położonej  w  gminie  i 
wytwarzająca,  podczas  tego  przebywania  odpady,  z  wyłączeniem  przebywania  uznanego  na  podstawie 
odrębnych uregulowań za przebywanie związane z działalnością w charakterze przedsiębiorcy. 

4) Przez  nieruchomość,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy należy  rozumieć  nieruchomość,  na  której 
zamieszkują  mieszkańcy,  zabudowaną  budynkiem  lub  budynkami  służącymi  zaspokojeniu  potrzeb 
mieszkaniowych.

5) Powierzchnię  użytkowa  budynku   stanowi  powierzchnia  mierzona  po  wewnętrznej  długości  ścian  na 
wszystkich  kondygnacjach  z  wyjątkiem  powierzchni  klatek  schodowych  oraz  szybów  dźwigowych;  za 
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Ustawa z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

6) Przez nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  należy 
rozumieć  nieruchomość  niezabudowaną  lub  zabudowaną  budynkiem  lub  budynkami  nie  służącymi 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych  (szkoły,  obiekty administracji  i  służb publicznych,  obiekty kultu 
religijnego,  obiekty  obsługi  komunikacji,  obiekty  sportowe  i  rekreacyjne,  hotele,  obiekty  handlowe, 
gastronomiczne, itp.).

7) Prowadzenie  selektywnego zbierania odpadów zdefiniowane jest  w Regulaminie utrzymania czystości  i  
porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia przyjętym uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarni z 
dnia 29.10.2012 r. Sposób prowadzenia zbierania odpadów na danej nieruchomości oraz związana z tym 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega weryfikacji przez służby gminne.

8) Opłatę za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi należy wnosić za miesiąc poprzedni do 
20  dnia  każdego  miesiąca.  Jeżeli  20  dzień  miesiąca  wypada  w  dniu  ustawowo  wolnym  od  pracy  za 
wniesienie opłaty w terminie uznaje się wniesienie opłaty w dniu roboczym następującym bezpośrednio po 
dniu wolnym od pracy.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie 
Urzędu  Miasta  Jastarnia  lub  przelewem  na  rachunek  bankowy  gminy.  Podstawa  prawna:  uchwała  nr 
XXVI/185/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9) Wypełnienie pola nie jest wymagane.
10) Łączna  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  komunalnych  odpadów  zmieszanych 

powinna  być  dostosowana  do  indywidualnych  potrzeb  właściciela  nieruchomości  i  odpowiadać,  co 
najmniej:

• 1 dm3 na każdego pracownika i ucznia budynku użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
• 15 dm3 na każde 10m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 dm3 

na lokal, dla lokali handlowych,
• 5 dm3 na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 dm3 

dla lokali gastronomicznych,
• 60 dm3 na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
• 10 dm3 na jedno łóżko, dla domów opieki,  hoteli,  pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej  

funkcji,
• 110 dm3 na każde 250 m2 powierzchni w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 dm3 

na każde 250 m2 powierzchni poza tym okresem, dla targowisk, ogrodów działkowych, kempingów i pól 
biwakowych oraz części innych nieruchomości wykorzystywanych na te cele,

• 50 dm3 na każde 150m2 powierzchni cmentarzy.
• Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych muszą posiadać pojemność nie 

mniejszą  niż  110  dm3  i  nie  większą  niż  6,5  m3.  Dla  obiektów  gastronomicznych  nieposiadających 
siedzących miejsc konsumpcyjnych i obiektów handlowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 10 
m2 pojemniki muszą posiadać pojemność nie mniejszą niż 60 dm3.

11) Zgodnie z art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2013 poz. 228) w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz 
lub  prezydent  miasta  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.

12) Deklarację można dostarczyć do Urzędu Miasta Jastarnia w jeden z niżej określonych sposobów:
• osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jastarni
• przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
• zeskanowany dokument na adres mailowy: sp-upo@jastarnia.pl
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.



POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ( DOGOK )
wypełnia składający deklarację

 
Imię (imiona), nazwisko / Pełna nazwa składającego deklarację: 
W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej należy podać dodatkowo pełną nazwę  
firmy.

Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja:

Opłata miesięczna:

  

luty:..............................zł marzec:..............................zł kwiecień:..............................zł 

maj:..............................zł czerwiec.............................zł lipiec................................zł 

sierpień:.........................zł wrzesień............................zł październik:......................zł 

listopad:......................zł grudzień:..........................zł styczeń:...........................zł 

Opłatę należy wnosić  za miesiąc poprzedni do 20 dnia każdego miesiąca. Jeżeli 20 dzień 
miesiąca  wypada w dniu  ustawowo wolnym od pracy  za  wniesienie  opłaty  w terminie 
uznaje się wniesienie opłaty w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu wolnym 
od pracy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:
1. przelewem na rachunek bankowy gminy w Banku PeKaO S.A.

nr 85 1240 1268 1111 0010 5121 6123. W treści przelewu należy podać swój adres, 
kwotę, tytuł przelewu: opłata za gospodarowanie odpadami - podać miesiąc, za który 
wnosimy opłatę oraz rok, adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

2. gotówką w kasie Urzędu Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, w dni robocze, w godzinach 
8.00  –  13.00 podając  swój  adres,  kwotę,  tytuł  wpłaty:  opłata  za  gospodarowanie 
odpadami  -  podać  miesiąc,  za  który  wnosimy opłatę  oraz  rok,  adres  nieruchomości, 
której dotyczy opłata.


