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UCHWAŁA NR XXI/147/2016
RADY GMINY W SOBKOWIE
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie
gminy Sobków, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art.6m i art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), art.18 ust.2 pkt 15 ,art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446), Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy
Sobków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Gminy w Sobkowie, drogą pocztową lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji określającej wysokość opłaty –
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.
§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych za pomocą
komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w
formacie danych XML w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane za pomocą
komunikacji elektronicznej są przesyłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie
Usług Administracji Publicznej ePUAP.
3. Deklaracje, o których mowa w ust.2 muszą być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.262 z późn.zm) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1114 z późn. zm.).
§ 3. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należy załączyć do składanej deklaracji:
1) dokumenty potwierdzające przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania,
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2) oświadczenie właściciela nieruchomości w przypadku, gdy nie ma możliwości przedłożenia dokumentów,
o których mowa w pkt. 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobków.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dębiński
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI / 147/2016
Rady Gminy Sobków z dnia 23 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:
Organ do którego składa się
deklarację:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 250).
Właściciele nieruchomości ( w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach) zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sobków.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania odpadów komunalnych, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana
danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty.
Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków

WÓJT GMINY SOBKÓW, PLAC WOLNOŚCI 12, 28-305 SOBKÓW

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

1.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI *

 Pierwsza deklaracja1 – data powstania obowiązku …………………… (dzień) …………………… (miesiąc) ……………………. (rok)
 Korekta deklaracji2 – data korekty

……………………. (dzień) …………………… (miesiąc) …………………… (rok)

 Nowa deklaracja3 – data zaistnienia zmian

……………………. (dzień) …………………… (miesiąc) …………………… (rok)

Wygaśnięcie obowiązku4 – data wygaśnięcia
2.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ *

……………………. (dzień) …………………… (miesiąc) …………………… (rok)

 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością (wpisać jaki) ………………………………………………………..
3.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ i NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA**

PESEL

NIP

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO

ADRES E-MAIL

4.ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY/ KORESPONDENCYJNY
KRAJ*
WOJEWÓDZTWO*

POWIAT*

 POLSKA
 inny………………………………..

 ŚWIĘTOKRZYSKIE
 inne…………………………………………..………

 JĘDRZEJOWSKI
 inny…………………………………………..

GMINA*

MIEJSCOWOŚĆ

NR DOMU

 SOBKÓW
 inna……………………………………
ULICA

KOD POCZTOWY*

POCZTA *

 28-305
 inny………………………………………

 SOBKÓW
 inna……………………………………………

NR LOKALU
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5.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

KOD POCZTOWY

NR DOMU

GMINA

NR LOKALU

POCZTA

6.DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 5 niniejszej deklaracji
zamieszkuje …………………………….. osób (należy podać liczbę mieszkańców)
7. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIEZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH WYTWARZANE SĄ ODPADY
KOMUNALNE ( w tym gminne jednostki organizacyjne )
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 5 niniejszej deklaracji, odpady komunalne gromadzone są
selektywnie / nieselektywnie ** w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):
0,06 m³ – szt:...............
1,1 m³ – szt:.................

0,12 m³ – szt:...............
2,5 m³ – szt:...............

0,24 m³ – szt:...............
7,0 m³ – szt:...............

8. ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:*

 SELEKTYWNIE

 NIESELEKTYWNIE

OŚWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE 5:
 znajduje się kompostownik
 brak jest kompostownika
9. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 5 niniejszej deklaracji
zamieszkuje ……………………… osób (należy podać liczbę mieszkańców)
2. Wyliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Liczba
mieszkańców
X
……………………………

Wysokość
opłaty

Stawka

=
…………………… zł

…………………… zł

*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 składania deklaracji.

10. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ
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Wyliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Liczba pojemników

Wysokość
opłaty

Stawka

X
……………………………

=
…………………… zł

…………………… zł

* Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej za jeden miesiąc ustala się jako iloczyn: zadeklarowanej ilości 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.

11. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

12. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………….....................
(MIEJSCOWOŚĆ)

………………..……………
(DATA)

…………………………………………………
(CZYTELNY PODPIS)

12. ADNOTACJA ORGANU

* zaznaczyć właściwy kwadrat
** niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966
r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ).
Objaśnienia:
1 Pole ,, Pierwsza deklaracja’’ należy zaznaczyć znakiem ,,X’’ w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2 Pole ,, Korekta deklaracji’’ należy zaznaczyć znakiem ,,X’’ w przypadku błędu m.in. (oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej deklaracji.
Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)..
3 Pole ,, Nowa deklaracja’’ należy zaznaczyć znakiem ,,X’’ w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wynikającej ze zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
4 Pole ,, Wygaśnięcie obowiązku’’ należy zaznaczyć ,,X’’ w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego np. sprzedaż nieruchomości.
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