
 

 

W przypadku więcej niż dwóch właścicieli nieruchomości obowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, np. kilku współwłaścicieli nieruchomości, do składanej deklaracji należy dołączyć poniższe zestawienie danych o pozostałych właścicielach 
nie ujętych w części C formularza deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości wynika z art. 6m w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). 

DANE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZANYCH (właścicieli nieruchomości) 

1. Dane identyfikacyjne 

 

1. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

2. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 3. PESEL* / NIP** 

1a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat 

7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu 

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta 

14. Telefon 15. Adres e-mail 

 
2. Dane identyfikacyjne 

 

16. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

17. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 18. PESEL* / NIP** 

2a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

29. Telefon 30. Adres e-mail 

 
3. Dane identyfikacyjne 

 

31. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

32. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 33. PESEL* / NIP** 

3a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 34. Kraj 35. Województwo 36. Powiat 

37. Gmina 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 

41. Miejscowość 42. Kod pocztowy 43. Poczta 

44. Telefon 45. Adres e-mail 

ZAŁĄCZNIK  
RGO-1  

Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości 

Załącznik do deklaracji obowiązującej od dnia   ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___,  

 
złożonej w dniu   ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___  (należy podać dzień – miesiąc – rok) 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne: 
 

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



 

 
4. Dane identyfikacyjne 

 

46. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

47. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 48. PESEL* / NIP** 

4a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 49. Kraj 50. Województwo 51. Powiat 

52. Gmina 53. Ulica 54. Nr domu 55. Nr lokalu 

56. Miejscowość 57. Kod pocztowy 58. Poczta 

59. Telefon 60. Adres e-mail 

 
5. Dane identyfikacyjne 

 

61. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

62. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 63. PESEL* / NIP** 

5a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 64. Kraj 65. Województwo 66. Powiat 

67. Gmina 68. Ulica 69. Nr domu 70. Nr lokalu 

71. Miejscowość 72. Kod pocztowy 73. Poczta 

74. Telefon 75. Adres e-mail 

 
6. Dane identyfikacyjne 

 

76. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

77. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 78. PESEL* / NIP** 

6a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 79. Kraj 80. Województwo 81. Powiat 

82. Gmina 83. Ulica 84. Nr domu 85. Nr lokalu 

86. Miejscowość 87. Kod pocztowy 88. Poczta 

89. Telefon 90. Adres e-mail 

 
7. Dane identyfikacyjne 

 

91. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

92. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 93. PESEL* / NIP** 

7a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 94. Kraj 95. Województwo 96. Powiat 

97. Gmina 98. Ulica 99. Nr domu 100. Nr lokalu 

101. Miejscowość 102. Kod pocztowy 103. Poczta 

104. Telefon 105. Adres e-mail 

 
___________________________________ 

* Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 

** Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 
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