
UCHWAŁA NR XXVII/217/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 29 czerwca 2021 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020. poz. 
713 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 888) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

2.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na obszarze 
Gminy Sochocin, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości składają pisemnie w Urzędzie Miasta 
i Gminy Sochocin lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta 
i Gminy Sochocin. 

2.  Deklaracje, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminach 
określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu w czystości i porządku 
w gminach (Dz. U z 2021 r. poz. 888).

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie  sporządzania pism w formie dokumentów  
elektronicznych,  doręczania  dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 180 ze zm.). 

2.  Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3.  Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  położonych na obszarze Gminy Sochocin stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

4.  Deklaracje, o których mowa w §1, przesyłane w formie elektronicznej  muszą być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  działalności podmiotów 
realizujących  zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Sochocin 
z dnia 17 grudnia 2019 roku 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. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
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§ 6. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Radosław Dobrski
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                                                                                                        Załącznik nr 3 

                                                                                                do Uchwały nr XXVII/217/2021 

                                                                                 Rady Miejskiej w Sochocinie  

                                                                                               z dnia 29 czerwca 2021r. 

 

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

 Nazwa pola Typ pola 

 C - 

całkowit

e 

Z - 

znakowe 

Obowiązkowy w 

sekwencji/wyborz

e (T/N) 

Uwagi 

B. Obowiązek złożenia 

deklaracji  

Pierwsza deklaracja Z  Max 1 znak 

 Zmiana danych 

zawartych w 

pierwszej deklaracji  

Z  

C. Podmiot 

zobowiązany do 

złożenia deklaracji. 

Właściciel 

nieruchomości 

/Współwłaściciel 

Z  Max 1 znak 

Zarządca/Użytkowni

k 
Z  

Użytkownik 

wieczysty 
Z  

Inny podmiot 

władający 

nieruchomości 

Z  

D.1. Dane 

składającego 

Deklarację 

Osoba Fizyczna Z  Max 1 znak 

Osoba prawna Z  

Jednostka 

organizacyjna 

nieposiadająca 

osobowości 

prawnej 

Z  

Imię i Nazwisko Z T Nazwa pełna 

Typ imię Typ 

nazwisko Typ 

Pesel NIP/REGON C T PESELTyp = 11 

znaków/ 

NIP/REGONTy

p =10 

 

D.2.Adres 

zamieszkania/adres 

siedziby 

Województwo Z T Województwo 

Typ 

Powiat Z T Powiat Typ 

Miejscowość Z T Miejscowość 

Typ 

Ulica Z T Ulica Typ 

Nr domu C T Dom Typ 

Nr lokalu C N Lokal Typ 

Kod 

pocztowy/poczta: 

Z T Kod pocztowy 

Typ poczta Typ 
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Numer telefonu 

/Adres e-mail 
C N Numer telefonu 

Typ 

E.Adres 

nieruchomości na 

której powstają odpady 

Ulica Z T Ulica Typ 

 

 

 

 Nr domu C T Dom Typ 

Nr lokalu C N Lokal Typ 

Miejscowość Z T Miejscowość 

Typ 

Kod pocztowy: Z T Kod pocztowy 

Typ  

 Poczta Z T poczta Typ 

F. Oświadczam, że 

nieruchomość jest 

wyposażona w 

przydomowy 

kompostownik i będą 

w nim kompostowane 

bioodpady stanowiące 

odpady komunalne: 

TAK Z  Max 1 znak 

 

NIE Z  Max 1 znak 

 

G. Opłata za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

Oświadczam, że na 

terenie 

nieruchomości 

wskazanej w części 

E niniejszej 

deklaracji 

zamieszkuje: 

Z N >=0 

Miesięczna stawka 

za jednego 

mieszkańca 

określona w 

uchwale Rady 

Gminy Sochocin                

w sprawie wyboru 

metody ustalenia 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej 

opłaty 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T >=0 

Liczba osób, 

objętych 

zwolnieniem 

określonym w 

uchwale Rady 

Gminy Sochocin w 

sprawie 

Z T >=0 
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częściowego 

zwolnienia z opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi, 

właścicieli 

nieruchomości, na 

których 

zamieszkują 

mieszkańcy, z 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

(zwolnienie                

z opłaty 

przysługuje 

rodzinie 

wielodzietnej 

posiadającej Kartę 

Dużej Rodziny) 

Liczba osób, od 

których naliczana 

jest opłata za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

(różnica liczby 

osób 

zamieszkujących 

nieruchomości i 

liczby osób, na 

które przysługuje 

zwolnienie z opłaty 

z tytułu posiadania 

Karty Dużej 

Rodziny) 

Z T >=0 

 Wysokość 

miesięcznej opłaty 

(liczba osób, od 

których naliczana 

jest opłata za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

pomnożona przez 

stawkę za jednego 

mieszkańca 

pomniejszona o 

ewentualne 

zwolnienie dla 

właścicieli 

Z T >=0 
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nieruchomości 

zabudowanych 

budynkami 

mieszkalnymi 

jednorodzinnymi 

posiadającymi 

kompostownik 

przydomowy i 

kompostującymi w 

nim bioodpady 

stanowiące odpady 

komunalne) 

H. OBOWIĄZEK 

INFORMACYJNY W 

ZWIĄZKU Z 

PRZETWARZANIEM 

DANYCH 

OSOBOWYCH PRZY 

SKŁADANIU 

DEKLARACJI ZA 

GOSPODAROWANI

E ODPADAMI 

KOMUNALNYMI: 

Administratorem 

danych osobowych 

jest Burmistrz 

Miasta i Gminy 

Sochocin, który 

wyznaczył 

Inspektora Ochrony 

Danych 

Osobowych 

(iod@sochocin.pl). 

Dane osobowe 

przetwarzane są w 

celu ustalenia 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi na 

podstawie ustawy z 

dnia 13 września 

1996 r. o 

utrzymaniu 

czystości i 

porządku w 

gminach, tj. art. 6 

ust. 1 lit. c RODO i 

art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO. 

Odbiorcami danych 

osobowych mogą 

być podmioty, które 

na podstawie umów 

podpisanych z 

ADO przetwarzają 

dane osobowe, tj. 

m.in. firmy 

zajmujące się 

odbiorem odpadów 

komunalnych, firm

y księgowe, 

kancelarie prawne 
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oraz dostawcy 

usług IT. Dane 

osobowe będą 

przetwarzane przez 

okres 5 lat, zgodnie 

z obowiązującymi 

przepisami 

archiwizacyjnymi. 

Przysługują 

Państwu prawa: 

dostępu do danych 

osobowych, w tym 

prawo do uzyskania 

kopii tych danych, 

żądania 

sprostowania 

(poprawiania) i 

usunięcia danych 

osobowych, 

żądania 

ograniczenia 

przetwarzania, 

cofnięcia zgody w 

zakresie danych 

kontaktowych, a 

także prawo 

wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych 

Osobowych. 

Podanie danych jest 

obowiązkowe (z 

wyjątkiem danych 

kontaktowych – 

dane fakultatywne). 

Konsekwencją 

niepodania danych 

jest brak 

możliwości 

realizacji sprawy. 

I. PODPIS OSOBY 

SKŁADAJĄCEJ 

DEKLARACJĘ 

Miejscowość i Data Z T Miejscowość 

Typ 

Data Typ 

Czytelny podpis Z T opis 

J. Adnotacje organu  Z N opis 

OBJAŚNIENIA: 1.    Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

Burmistrza Miasta i  Gminy Sochocin deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia powstania 

na nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 
POUCZENIE POUCZENIE                                                                                                                                        

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, 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 2020r., poz. 1427 ze zm.) 
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                                                                                                        Załącznik nr 4 

                                                                                                  do Uchwały nr XXVII/217/2021 

        Rady Miejskiej w Sochocinie  

                                                                                               z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

 Nazwa pola Typ pola 

 C - 

całkowite 

Z - 

znakowe 

Obowiązkowy w 

sekwencji/wyborze 

(T/N) 

Uwagi 

B. Obowiązek 

złożenia deklaracji  

Pierwsza deklaracja Z  Max 1 znak 

 Zmiana danych 

zawartych w 

pierwszej deklaracji  

Z  

C. Podmiot 

zobowiązany do 

złożenia deklaracji. 

Właściciel 

nieruchomości 

/Współwłaściciel 

Z  Max 1 znak 

Zarządca/Użytkownik Z  
Użytkownik 

wieczysty 
Z  

Inny podmiot 

władający 

nieruchomości 

Z  

D.1. Dane 

składającego 

Deklarację 

Osoba Fizyczna Z  Max 1 znak 

Osoba prawna Z  

Jednostka 

organizacyjna 

nieposiadająca 

osobowości 

prawnej 

Z  

Imię i Nazwisko 

Pełna Nazwa 

Z T Nazwa pełna 

Typ imię Typ 

nazwisko Typ 

Pesel NIP/REGON C T PESELTyp = 11 

znaków/ 

NIP/REGONTyp 

=10 

 

D.2.Adres 

zamieszkania/adres 

siedziby 

Województwo Z T Województwo 

Typ 

Powiat Z T Powiat Typ 

Miejscowość Z T Miejscowość 

Typ 

Ulica Z T Ulica Typ 

Nr domu C T Dom Typ 

Nr lokalu C N Lokal Typ 

Kod 

pocztowy/poczta: 

Z T Kod pocztowy 

Typ poczta Typ 
Numer telefonu 

/Adres e-mail 
C N Numer telefonu 

Typ 
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E. Adres 

nieruchomości na 

której powstają 

odpady 

Ulica Z T Ulica Typ 

 

 

 

 Nr domu C T Dom Typ 

Nr lokalu C N Lokal Typ 

Miejscowość Z T Miejscowość 

Typ 

Kod pocztowy: Z T Kod pocztowy 

Typ  

 Poczta Z T poczta Typ 

F. Roczna 

ryczałtowa stawka 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi od 

nieruchomości na 

której znajduje się  

domek letniskowy 

lub innej 

nieruchomości 

wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno 

– wypoczynkowe 

Złotych/rok Z 

 

T Opis 

G. Obowiązek 

informacyjny w 

związku z 

przetwarzaniem 

danych osobowych 

przy składaniu 

deklaracji za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi: 

Administratorem 

danych osobowych 

jest Burmistrz 

Miasta i Gminy 

Sochocin, który 

wyznaczył 

Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych 

(iod@sochocin.pl). 

Dane osobowe 

przetwarzane są w 

celu ustalenia 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi na 

podstawie ustawy z 

dnia 13 września 

1996 r. o 

utrzymaniu 

czystości i 

porządku w 

gminach, tj. art. 6 

ust. 1 lit. c RODO i 
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art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO. Odbiorcami 

danych osobowych 

mogą być 

podmioty, które na 

podstawie umów 

podpisanych z ADO 

przetwarzają dane 

osobowe, tj. m.in. 

firmy zajmujące się 

odbiorem odpadów 

komunalnych, 

firmy księgowe, 

kancelarie prawne 

oraz dostawcy 

usług IT. Dane 

osobowe będą 

przetwarzane przez 

okres 5 lat, zgodnie 

z obowiązującymi 

przepisami 

archiwizacyjnymi. 

Przysługują 

Państwu prawa: 

dostępu do danych 

osobowych, w tym 

prawo do uzyskania 

kopii tych danych, 

żądania 

sprostowania 

(poprawiania) i 

usunięcia danych 

osobowych, żądania 

ograniczenia 

przetwarzania, 

cofnięcia zgody w 

zakresie danych 

kontaktowych, a 

także prawo 

wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych 

Osobowych. 

Podanie danych jest 

obowiązkowe (z 

wyjątkiem danych 

kontaktowych – 

dane fakultatywne). 

Konsekwencją 

niepodania danych 

jest brak 

możliwości 

Id: LOPFV-UWEKX-HBIVZ-RFZWP-KAFQH. Podpisany Strona 3



realizacji sprawy. 

H. Podpis osoby 

składającej 

deklarację 

Miejscowość i Data Z T Miejscowość 

Typ 

Data Typ 

Czytelny podpis Z T opis 

I. Adnotacje 

organu 

 Z N opis 

Objaśnienia: 1.    Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

Burmistrza Miasta i  Gminy Sochocin deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia powstania 

na nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 
POUCZENIE W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

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 2020r., poz. 1427 ze zm.) 
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