
Załącznik do uchwały Nr XVIII/116/2016 

Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia 10 lutego 2016 r. 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 

Składający Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka 

organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, podmiot władający nieruchomością, osoba sprawująca 

zarząd nieruchomością wspólną nieruchomości zamieszkałej położonej 

na terenie Gminy Sobolew. 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

Miejsce składania Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

(nazwa i adres siedziby organu) 

Wójt Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B.1 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 

 pierwsza deklaracja                                     korekta deklaracji 

  

B.2 Przyczyna złożenia korekty deklaracji 

 

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Właściciel 

Użytkownik wieczysty 

Współwłaściciel 

Podmiot władający nieruchomością 

Jednostka organizacyjna- osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu 

Osoba sprawująca zarząd nieruchomością 

 

 

 



D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

(Imię i nazwisko/ Pełna nazwa) 

PESEL 

Imię ojca Imię matki 

 

D.1 ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Miejscowość Ulica Nr domu/ nr działki 

(w przypadku gdy nie jest 

nadany numer domu) 

Kod pocztowy Poczta 

D.2 ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość Ulica Nr domu/ nr działki 

(w przypadku gdy nie jest 

nadany numer domu) 

Kod pocztowy Poczta 

 

E.  ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Miejscowość Ulica Nr domu/ nr działki (jeżeli 

nie jest nadany numer 

domu) 

Kod pocztowy Poczta 

 

 

 

 

 

 



F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1 niniejszej deklaracji 

odpady będą gromadzone w sposób selektywny:            □ TAK                           □ NIE 

F.2 Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Sobolewie w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty 
(należy wpisać odpowiednią stawkę opłaty) 

F.3 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1 

 
(należy wpisać liczbę osób) 

F.4 Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty z poz. F.2 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w 

poz. F.3) 

 

(Należy wpisać kwotę opłaty) 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Data wypełnienia deklaracji Podpis 

 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z poźn. zm.) 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sobolew deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 

Wójt Gminy Sobolew określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 

odpadów komunalnych powstających nieruchomościach o podobnym charakterze. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać zgodnie 

z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Sobolew w sprawie terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 



 

 Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 


