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                                                                                                                       Załącznik                                    
                                                                                                                                                                                  do uchwały Nr  XXIV/237/2012 

                                                                                                                                                                                  Rady Gminy Sobków                  
                                                                                                                                                                                  z dnia 18 grudnia 2012 r.            

 
DEKLARACJA  W  SPRAWIE  USTALENIA   WYSOKOŚCI  OPŁATY  

ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI   KOMUNALNYMI  

 
Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo z własnoręcznym podpisem lub ręcznie, 
dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem 
 

1. SKŁADANA  DEKLARACJA  STANOWI* 
       Pierwszą deklarację                     Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji 
     Data powstania zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji  …………………………..... 
 

2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ* 
       właściciel                           współwłaściciel              użytkownik wieczysty 
       najemca, dzierżawca          posiadacz samoistny       zarządca               inny 
       jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkownik 
 

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Nazwa / Imię i Nazwisko / Nazwa jednostki organizacyjnej: 
…...........................................................................................................................................................  
PESEL......................................................................... NIP  …………………..................................... 
 
Telefon kontaktowy:                                          e-mail: 
…............................................................         .….................................................................................. 
Adres  zamieszkania / siedziby / składającego: 
 
Ulica:.................................................   Nr domu:.................................  Nr lokalu:...............................                          
Miejscowość:....................................    Kod pocztowy::......................  Poczta.....................................                 
Gmina:..............................................    Powiat …………....................  Województwo ……………… 
 
 
4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość:.........................................................    Nr domu:...................  Nr lokalu:  ......................                              
Kod pocztowy:.......................................................    Poczta:................................................................. 
Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:............................................................................ 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 
                                poz. 391 z późn. zm.) 
Składający:             Właściciele, współwłaściciele, użytkownicy  nieruchomości zamieszkanych i  właściciele  
                                nieruchomości  niezamieszkanych    położonych na terenie Gminy Sobków  
Termin składania:   Pierwszy termin składania do dnia 15 marca 2013r. oraz w terminie 14 dni od dnia zaistnienia     
                                okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub  
                                zaistnienia  zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty  
Miejsce składania:  Urząd Gminy w Sobkowie,  Plac Wolności 12,  28 - 305 Sobków  
 
Organ do którego składa się deklarację:  
                               WÓJT GMINY SOBKÓW, PLAC WOLNOŚCI 12, 28 – 305 SOBKÓW 
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5. DOTYCZY  TYLKO  WŁAŚCICIELI  ZAMIESZKANYCH  NIERUCHOMOŚCI  
   (należy uzupełnić podpunkty a lub b)  
  a) na czas stały 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji  
zamieszkuje......................................................................... osób (należy podać liczbę mieszkańców). 
     b) czasowo 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji sezonowo 
zamieszkuje .................................................... osób  (należy podać liczbę mieszkańców), w okresie: 
od ..................................................   do  ............................................................(należy podać termin). 
 
 
 

6. DOTYCZY  TYLKO  WŁAŚCICIELI  NIEZAMIESZKANYCH  NIERUCHOMOŚCI NA  
KTÓRYCH WYTWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE.  
   (w tym gminne jednostki organizacyjne)  
   
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji, odpady 
komunalne gromadzone są selektywnie / nieselektywnie ** w następujących pojemnikach (należy 
wpisać ilość poszczególnych pojemników): 
 
0,12 m³ – szt:...............   1,1 m³ – szt:...............  2,5  m³ – szt:......................  7  m³ – szt:.................... 
 

7. ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB*: 
   selektywnie (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, odpakowania wielomateriałowe, 
                          odpady komunalne ulegające biodegradacji,  pozostałe odpady zmieszane) 
   selektywnie: 
      -  (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, odpakowania wielomateriałowe, pozostałe opady  
         zmieszane),  
      - odpady komunalne ulegające biodegradacji zagospodarowywane na własnym kompostowniku, 
   nieselektywnie  (odpady komunalne nie poddane segregacji) 
Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych: 
- ogółem ....................................................................................................................  m³/miesięcznie,  
- w tym ulegających biodegradacji zagospodarowywanych na własnym kompostowniku: 
   …....................................................................................................................…….  m³/miesięcznie, 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt. 4: 

               znajduje się kompostownik,                         brak jest kompostownika. 
 

 

8. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 4 niniejszej deklaracji 
 zamieszkuje:.......................... osób (należy podać liczbę mieszkańców) 
2. Wyliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
     ….............................................................x.........................................=....................................... 
                                                    (liczba mieszkańców)                                         (stawka)                                           (wysokość opłaty)* 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …................... zł 
(słownie:...............................................................................................................................................) 
 
* Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej za jeden miesiąc ustala się jako iloczyn: liczby mieszkańców i stawki opłaty 
wskazanej w uchwale Rady Gminy  Sobków w sprawie określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązująca w dniu 
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składania deklaracji.  
 

 

 

9. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
1.       Wyliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
     ….............................................................x.........................................=....................................... 
                                                    (liczba pojemników )                                         (stawka)                                           (wysokość opłaty)* 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …................... zł 
(słownie:...............................................................................................................................................) 
* Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej za jeden miesiąc ustala się jako iloczyn: liczby pojemników o określonej 

pojemności  i stawki opłaty wskazanej w uchwale Rady Gminy  Sobków w sprawie określenia stawek opłat za pojemnik dla zmieszanych odpadów 

komunalnych lub odpadów zbieranych selektywnie. 

 

10. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ                                                                                                                
■ Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych              
z rzeczywistością. 
■ Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 1001, poz. 926            
z późn.zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Sobkowie danych dotyczących mojej osoby      
w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 
■ Oświadczam, że zgodnie z ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożę nową deklarację 
w ciągu 14 dniu od dnia nastąpienia zmiany.  
■ Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Sobków. 
 
    …............................................................            ................................................................... 
                    (miejscowość      data)                                           (czytelny podpis) 
 
 
11. ADNOTACJA ORGANU 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
 W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia          
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie          
z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 
z poźn.zm. ). 
  W przypadku niezłożenia deklaracji w podanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych        
w deklaracji wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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