
 

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 2021  r. poz. 888) 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Miasta i Gminy Sochocin                                                                                                                               

 ul. Guzikarzy 9                                                                                                                                                                   

09-110 Sochocin 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
 

  
 

   

 

 

pierwsza deklaracja 

 

  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji. 

 

 

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(dot. osób fizycznych)  

PEŁNA NAZWA(dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) 

 

 

 

 

PESEL (dot. osób fizycznych) NIP/REGON (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych)1 

 

 

 

 

                                                           
1 Nr Identyfikacji  Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów 

ustawy z dnia  13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 

2020 r., poz. 170). 



D.2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Województwo Powiat Miejscowość 

Ulica Nr domu  Nr lokalu Kod pocztowy/poczta 

Numer telefonu /Adres e-mail 

E. 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 

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 

G. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

PRZY SKŁADANIU DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
Administratorem danych osobowych jest Wójt 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, 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 realizacji sprawy. 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

Miejscowość i data Czytelny podpis 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

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.) 


