
 
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XIII/116/2016 

Rady Gminy Sochocin 

                             z dnia 17 marca 2016 r. 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:            Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U.              

z 2016 r. poz. 250) 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy Sochocin                                                                                                                               

 ul. Guzikarzy 9                                                                                                                                                                   

09-110 Sochocin 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
 

      

 

 

pierwsza deklaracja 

 

  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji. Przyczyny 

zmiany ……………………………………… 

……………………………………………… 

       

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć 

 odpowiedni kwadrat) 
 

Właściciel nieruchomości 

/Współwłaściciel 

 Użytkownik wieczysty 

       
 

Zarządca/Użytkownik   Inny podmiot władający nieruchomości  

       

D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 
 

osoba fizyczna 
 

  osoba prawna   
 

      

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

IMIĘ I NAZWISKO  

 

 

PESEL  

 

 

D.2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Województwo Powiat Miejscowość 

Ulica Nr domu  Nr lokalu Kod pocztowy/poczta 

Numer telefonu /Adres e-mail Imię ojca Imię matki 



 

E. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA   

IMIĘ I NAZWISKO Wypełnić,  jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską 

 

PESEL 

 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY– należy wypełnić jeśli jest 

inny niż adres nieruchomości D.2. 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, ze na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: 

 

Miesięczna stawka za jednego mieszkańca w przypadku odpadów zbieranych                        

i odbieranych w sposób selektywny ……zł 

zł 

Liczba dzieci, objętych zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ( zwolnienie z opłaty przysługuje rodzinie wielodzietnej posiadającej 

Kartę Dużej Rodziny) 
 

 

Liczba osób, którym nie przysługuje zwolnienie (różnica liczby osób zamieszkujących 

nieruchomości i liczby dzieci, na które przysługuje zwolnienie z opłaty) 
 

 

Miesięczna stawka za jednego mieszkańca w przypadku odpadów zbieranych i 

odbieranych w sposób nieselektywny ……. zł 

zł 

Wysokość miesięcznej opłaty (liczba osób, którym nie przysługuje zwolnienie x stawka za 

jednego mieszkańca) kwota w złotych 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Miejscowość i data Czytelny podpis 

Na nieruchomości znajduje się kompostownik: TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)                          

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

OBJAŚNIENIA: 

1.    Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Sochocin 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 będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Sochocin w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany.  

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 2014r., poz. 1619) 

                                                                                         Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XIII/116/2016 

Rady Gminy Sochocin 



 
                                            z dnia 17 marca 2016 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:            Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U.              

z 2016 r. poz. 250) 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy Sochocin                                                                                                                               

 ul. Guzikarzy 9                                                                                                                                                                   

09-110 Sochocin 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
 

      

 

 

pierwsza deklaracja 

 

  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji, Przyczyny 

zmiany ……………………………………… 

……………………………………………… 

       

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć 

 odpowiedni kwadrat) 
 

Właściciel nieruchomości 

/Współwłaściciel 

 Użytkownik wieczysty 

       
 

Zarządca/Użytkownik   Inny podmiot władający nieruchomości  

       

D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 
 

osoba fizyczna 
 

  osoba prawna   
 

      

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

IMIĘ I NAZWISKO  

 

 

PESEL  

 

D.2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Województwo Powiat Miejscowość 

Ulica Nr domu  Nr lokalu Kod pocztowy/poczta 

Numer telefonu /Adres e-mail Imię ojca Imię matki 

E. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA   



 

IMIĘ I NAZWISKO wypełnić,  jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską 

 

PESEL 

 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY– należy wypełnić jeśli jest 

inny niż adres nieruchomości D.2. 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

G. ROCZNA RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPDOAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNLANYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYNO-WYPOCZYNKOWE  

Oświadczam, iż odpady są zbierane i odbierane w sposób: 

 

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

 

           nieselektywny – stawka ryczłtu wynosi ……….. zł/rok 

 
 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Miejscowość i data Czytelny podpis 

Na nieruchomości znajduje się kompostownik: TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)                          

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA: 

1.    Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Sochocin 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 będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Sochocin w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany. 

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 2014r., poz. 1619) 

 


