
 

UCHWAŁA Nr XII/106/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 lutego 2016 roku 
 

zmieniająca uchwałę Nr XI/94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515 ze zm.) i art. 6n ustawy  z dnia 13 września 1996 roku                             

o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada 

Gminy  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XI/94/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 273), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 wyrazy „na których znajdują się domki letniskowe” zastępuje się wyrazami 

„na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”; 

 

2) w § 4 ust. 2 wyrazy „w ciągu 14 dni” zastępuje się wyrazami „w ciągu 30 dni”; 

 

3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

- w części H wyrazy „odpadów zebranych” zastępuje się wyrazami „odpadów zebranych                              

i odbieranych”; 

- część I otrzymuje brzmienie: 

 

„ROCZNA RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWE 

 

Oświadczam, iż odpady są zbierane i odbierane w sposób: 

 selektywny – stawka ryczałtu wynosi …………. zł / rok 

 nieselektywny – stawka ryczałtu wynosi …………. zł / rok.”. 

 

4) w załączniku nr 2 do uchwały  wprowadza się następujące zmiany: 

 

- część H otrzymuje brzmienie: 

„ 

H. Opłata za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

Oświadczam, że na 

terenie nieruchomości 

wskazanej w części G 

niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: 

Z N >=0 



Miesięczna stawka za 

jednego mieszkańca w 

przypadku odpadów 

zebranych i 

odbieranych 

selektywnie.....zł 

Z T >=0 

Miesięczna stawka za 

jednego mieszkańca w 

przypadku odpadów 

zmieszanych .... zł 

Z T >=0 

Wysokość miesięcznej 

opłaty (liczba 

mieszkańców x 

stawka za jednego 

mieszkańca) 

Z T >=0 

„ 

- część I otrzymuje brzmienie: 

„ 

 

I. Roczna 

ryczałtowa stawka 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi od 

domku 

letniskowego lub 

innej 

nieruchomości 

wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno 

- wypoczynkowe 

    

 Oświadczam, iż odpady są zbierane i odbierane w sposób: 

Selektywny – stawka 

ryczałtu wynosi……. 

zł/rok 

Z 

 

Max 1 znak 

Nieselektywny – 

stawka ryczałtu 

wynosi………….. 

zł/rok 

Z 

 

 

„ 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  

Urzędowym   Województwa  Mazowieckiego. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY Nr XII/106/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 lutego 2016 roku 

 
zmieniającej uchwałę Nr XI/94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej  

 
Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

spowodowane jest tym, że w § 1 ust. 1 uchwały nie uwzględniono właścicieli innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Zmiana w § 4 ust. 2 

następuje w związku ze zmianą wzoru deklaracji w części H oraz w części I i dotyczy zmian 

wprowadzanych w uchwale w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.  

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XI/94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji                        

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków  i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


