UCHWAŁA NR IV/32/2015
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sokoły
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. art. 6 n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 159, z 2015 r.
poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokoły, na których zamieszkują mieszkańcy,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są
złożyć w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie
nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od:
a) zbierania odpadów w sposób selektywny;
b) kompostowania odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych.
2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w siedzibie Urzędu Gminy
w Sokołach przy ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły osobiście, przesłać pocztą lub w formie
elektrocznicznej poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP opatrzoną bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r.
poz. 225).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna
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Załącznik
do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 12 maja 2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI,
NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM
__________________________________________________________________________________________
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.
1399 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach
administracyjnych Gminy Sokoły, poprzez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin składania:

WÓJT GMINY SOKOŁY

Organ:
A

MIEJSCE DKŁADANIA DEKLARACJI
1.

B

URZĄD GMINY W SOKOŁACH UL. RYNEK MICKIEWICZA 10 18-218 SOKOŁY

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”)
pierwsza deklaracja ………. - ………. - ………. r. (data powstania obowiązku opłaty)
zmiana danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji ………. - ………. - ………. r. (data obowiązywania zmiany)
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), wraz z
korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.

C

DANE INDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3.

Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”)
osoba fizyczna

4.

osoba prawna

Tytuł prawny, rodzaj władania (należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”)
właściciel

5.

jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

współwłaściciel

użytkownik/współużytkownik wieczysty
zarządca
Imię/imiona i nazwisko / Nazwa pełna podmiotu
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6.

Numer PESEL (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)

7.

NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych)

C1

C3

-

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJACEGO DEKLARACJE LUB ADRES SIEDZIBY PODMIOTU
8.

C2

-

Kraj

9.

Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer budynku

14. Numer lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

18. Nr telefonu
kontaktowego

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby
podmiotu wskazany w części C1 deklaracji)
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Numer budynku

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Numer lokalu

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
29. Gmina

30. Ulica

31. Numer budynku

32. Nr lokalu

34. Kod pocztowy

35. Poczta

36. Telefon kontaktowy

SOKOŁY
33. Miejscowość

D

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
37. Oświadczam, że gospodarstwo domowe na nieruchomości wskazanej w części C3 zamieszkuje …………………… osób.
38. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny1) (należy zaznaczyć
właściwą pozycję „X”)

TAK

NIE

39. Oświadczam, że powstające w gospodarstwie domowych odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone będą
zagospodarowane w przydomowym kompostowniku2) (należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”)

TAK
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Pojemność kompostownika wynosi: ………… m3
Rodzaj gospodarstwa3)

E

Stawka opłaty4)
[zł/miesiąc]

Liczba gospodarstw
na nieruchomości

Kwota opłaty5)
[zł/miesiąc]

Gospodarstwo jednoosobowe

40.

41.

42.

Gospodarstwo dwuosobowe

43.

44.

45.

Gospodarstwo trzyosobowe

46.

47.

48.

Gospodarstwo czteroosobowe

49.

50.

51.

Gospodarstwo pięcioosobowe

52.

53.

54.

Gospodarstwo sześcioosobowe i więcej

55.

56.

57.

Łączna kwota opłaty miesięcznej (suma z pozycji 42, 45, 48, 51, 54, 57) [zł/miesiąc]

58.

Opłata kwartalna (kwotę z pozycji 58 należy pomnożyć przez 3) [zł/kwartał] 6)

59.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

F

60. Imię

61. Nazwisko

62. Data wypełnienia

63. Podpis składającego / osoby reprezentującej

ADNOTACJE ORGANU
64. Uwagi organu

65. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1619 z późn. zm.).
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu
gromadzenia i zbierania odpadów), Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy
Sokoły 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.
3) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
4) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Sokoły określa, w drodze
1)
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5)

6)

7)

8)

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Sokoły metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione
szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnia ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za
miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
Zgodnie z obowiązującym prawem, do osób zamieszkujących na terenie nieruchomości zalicza się osoby
spędzające tam czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z
wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół lub krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi.
Jeżeli na nieruchomości znajdują się dwa lub więcej gospodarstw domowych, każdy użytkownik tej
nieruchomości wypełnia odrębną deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Właściciel nieruchomości deklarujący, ze na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest
prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan.

9) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od
miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:
1) Przez selektywne gromadzenie i zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie w oddzielnych pojemnikach
lub workach, powstających w gospodarstwach domowych poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem
w szczególności na: papier i tekturę; szkło; tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal;
odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.
2) W przypadku gdy powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone będą wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w
przydomowych kompostownikach wówczas stawka opłaty ulega obniżeniu zgodnie w uchwała Rady Gminy
Sokoły w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalania stawki tej opłaty.
3) Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie
zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych
wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu:
4) Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Sokoły w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. W przypadku wyboru metody
nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podwyższoną, a przy wyborze
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową.
5) Kwota opłaty stanowi iloczyn liczby poszczególnych gospodarstw domowych i stawki opłaty przypisanej
dla danego gospodarstwa domowego w Uchwale Rady Gminy Sokoły w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
6) Opłatę z pozycji 59 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
a. za I kwartał do 15 marca danego roku;
b. za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
c. za III kwartał do 15 września danego roku;
d. za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.
w kasie urzędu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokołach lub u inkasenta, w tytule podając adres
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą uchwały Rady Gminy Sokoły w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zachodzi konieczność podjęcia
przez Rade Gminy Sokoły nowej uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
Gminy Sokoły.
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