UCHWALANR IV/19/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wzoru deldaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 0 samorZ'tdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zwi¢u z art.
6n ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje:

§ 1.1. Okresla si~ wzor deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej Wojtowi Gminy Sochocin przez wlascicieli nieruchomosci
zamieszkalych, polozonych na obszarze Gminy Sochocin, stanowi~cy zal~cznik nr 1 do
niniejszej uchwaly.
2. Deklaracje, 0 ktorej mowa w ust. 1 wlasciciel nieruchomosci jest obowi~zany zlozye
w terminach okreSlonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
o utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

§ 2.1. Dopuszcza

si~

skiadanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych
w Rozporz~dzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2011 roku w sprawie
sporz~dzania pism w formie dokumentow
elektronicznych, dor~czania dokumentow
elektronicznych oraz udost~pniania formularzy, wzorow i kopii dokumentow elektronicznych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1216).
2. Uklad informacji i powiqzan mi~dzy nimi w deklaracji 0 wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie okreslony odr~bn~ uchwal~.

§ 3. Deklaracje, 0 ktorych mowa w § 1, wlasciciele nieruchomosci skIadaj~ pisernnie
w Urz~dzie Gminy w Sochocinie lub w formie elektronicznej za pomoc~ elektronicznej
skrzynki podawczej Urz~du Gminy Sochocin.
§ 4. Deklaracje, 0 ktorych mowa w § 1, przesylane w formie elektronicznej musz~ bye
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc~ wamego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieni u ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 roku 0 podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profllem zaufanym
ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dzialalnosci
podmiotow realizuj~cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).
§ 5. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala Rady Gminy Sochocin
Nr XIXl171/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci.
§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Sochocin.

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
do UCHWALY NR IV/19/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci

Przepisy ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku

0

utrzymaniu czystosci i porz'ldku

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.), obliguj'l.

Rad~

Gminy do

okreslenia w drodze uchwaly, stanowi'l.cej akt prawa miejscowego, wzoru deklaracji
o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladnej przez wlascicieli
nieruchomosci, jednoczesnie wskazuj'l.c konieczne elementy skladowe deklaracji.
W wyniku postanowienia

0

nieodbieraniu odpad6w komunalnych od wlascicieli

nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuj'l. mieszkancy a powstaj'l. odpady komunalne
podj~cie

uchwaly jest uzasadnione.

Przewodnicz~cy

Rady

Stanislaw Kwiatkowski

Zal'l.cznik nr I
do Uch waly Nr IV 119/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.

POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI KOMPUTEROWO LUB ~CZNIE,
DUZYMI, DRUKOW ANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPLAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMIKOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach
(t.j : Dz. U. z 20 13 r. poz. 1399 ze. zm .)

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
Umtd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-1 10 Sochocin

B. OBOWL\ZEK ZLOZENIA DEKLARACJI (zaznaczyc odpowiedni kwadrat)

0
0

pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWL\ZANY DO ZLOZENIA DEKLARACJI (zaznaczyc
odpowiedni kwadrat)

0
0

D '
0

Wlasciciel nieruchomosci
Wsp61wlasciciel

UZytkownik wieczysty
lone

D.l. DANE SKLADAJt\CEGO DEKLARACJF; (zaznaczyc odpowiedni kwadrat)

D
0

D

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadaj'lca osobowosci prawnej

:mn; I NAZWISKO (dotyczy os6b fJZYcznycb)/ PELNA NAZWA ( dotyczy osob prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadaj1}cycb osobowosci prawnej):

fESEL (dotyczy osob fIzycznych) / NIP (dotyczy osob prawnych i jednostek organizacyjnych
iD ieposiadaj~cych

osobowosci prawnej):

D.2. DANE NIERUCBOMOSCI - na ktorej powstajJ} odl!ady komunalne
ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowosc

Kod pocztowy/poczta:

numer telefonu

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI - nalei)' wypelnic jesli jest inny niZ adres
nieruchomosci D.2.

I

Kraj

W ojew6dztwo

Powiat

Gmina

UJica

Nr domu

Miejscowosc

Kod pocztowy/poczta:

numer telefonu:

Nr lokalu

E. OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w cz~sci
D.2. 11iniejszej dekJaracji zamieszkuje:
Miesi~czna stawka za jednego mieszkanca w przypadku
odpad6w zebranl'ch selektyl\'nie ..... zl
Miesi~czna stawka za jednego mieszkanca w przypadku
odpadow zmieszanych .... zl
Wysokosc mie i~cznej oplaty (liczba mieszkancow x
stawka za jednego mieszkanca)
F. OSWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKLADAJi\CEJ DEKLARACJF;

os6b
zl
zl

kwota w zlotych

Sldadaj~c niniejs~ deklaracj~ oswiadczam, ze zostalem(am) uprzedzony(a) oodpowiedzialnosci
kamej skarbowej wynikaj~cej z art.56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego i potwierdzam
wlasnor~cznym podpisem prawidlowosc danych zamieszczonych w niniejszej dekJaracji.

Miejscowosc i Data

I. Na nieruchomosci znajduje

Czytelny podpis
si~

kompostownik: TAKINIE (niew!asciwe skresli6)

I. ADNOTACJE ORGANU

OBJASNIENIA:
1. Wlasciciellub wsp6lwlasciciel nieruchomosci jest obowi~any zloZyc deklaracjy do W 6jta Gminy
Sochocin 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca lub w terminie 14 dni od dnia powstania na
nieruchomosci odpad6w komunalnych.
2. W przypadku wsp6lwlasnosci deklaracjy wypelnia tyJko jeden z wsp61wlascicieli .
3. W przypadku zmiany danych byd~cej podstaw~ ustalenia wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wlasciciel nieruchomosci jest obowi~ny zloZyc now~ deklaracjy do W 6jta Gminy
Sochocin w terminie 14 dni od dnia nast~ienia zmiany. Oplaty za gospodarowanie odpadami w zmienionej
wysokosci uiszcza siy za miesi~c, w kt6rym nast~ila zmiana.

POUCZENIE
W przypadko rue wplacerua W okreslonych ustawowo terminach kwoty oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi lub wplacenia jej w niepeJnej wysokosci, runiejsza deldaracja stanowi
podstaw~ do wystawienia tytutu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
~~ost~owaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619)

