Załącznik do Uchwały Nr ……………………
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia ………………… 2015 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_______

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 2015 r., poz. 87).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski.

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

pierwsza deklaracja

□

korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany) ………………………………………….

zmiana danych zawartych w deklaracji

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)
(dzień –miesiąc –rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:

□
□

□ współwłaściciel
□ najemca, dzierżawca
użytkownik wieczysty □ zarządca nieruchomości □ posiadacz samoistny
właściciel

□

inny

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
Numer PESEL

Identyfikator REGON

Numer NIP

Symbol PKD

Adres e-mail

Telefon

Podstawę do zwolnienia z opłaty

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Dzielnica

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/arkusz/numer działki

Nr lokalu

D. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje: ……….………….
(liczba mieszkańców
zamieszkujących na danej nieruchomości)

W przypadku nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek wielolokalowy właściciel nieruchomości
zobowiązany jest wypełnić dodatkowo załącznik nr 1 do deklaracji.
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są
……………………………..............................................................................................................
(należy podać ilość pojemników, wielkość i kto jest właścicielem pojemnika – własny lub firmy)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
……….………………………

X

(liczba mieszkańców zamieszkujących
na danej nieruchomości)

……………………

=

……………….………… zł

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)
Opłatę uiszczać należy na konto w Banku Pekao S. A. oddział w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 7
Nr konta: 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962

E. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane

□ selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski)
□ nie selektywnie (odpady nie poddane segregacji)
F. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji

□ dostarczać będę do punktu zbierania odpadów segregowanych
□ będę kompostował na własnej nieruchomości na własne potrzeby, posiadam kompostownik o pojemności ………………
□ nie wytwarzam odpadów ulegających biodegradacji
G. Oświadczam, że popiół z instalacji C. O.

□ gromadzić będę w worku/pojemniku w kolorze brązowym i przekazywać będę przedsiębiorcy odbierającemu odpady
□ nie wytwarzam popiołu
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością. Oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy O ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski danych dotyczących mojej osoby
w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

I.

ADNOTACJE ORGANU

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Pouczenie:
1) 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 2005r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami).
2)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski 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.

3)

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 do Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4)

W przypadku posiadania przez jednego właściciela więcej niż jednej nieruchomości zamieszkanej należy wypełnić deklarację
odrębnie dla każdej z nieruchomości.

5)

W przypadku gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden budynek mieszkalny właściciel nieruchomości wypełnia deklarację
odrębnie dla każdego budynku.

Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) część D - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale
i czasowo zamieszkują mieszkańcy.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty uchwalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim .
Zgodnie z art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.
Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14). Według tej definicji miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza
czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami
u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
6) Część E – Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych opisane są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Sokołów Podlaski. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych naliczona zostanie podwyższona opłata za odbiór i zagospodarowanie
odpadów wytwarzanych na nieruchomości zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Sokołów Podlaski.
7) Część F – odpady ulegające biodegradacji są to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy
udziale mikroorganizmów, w szczególności odpady i resztki organiczne powstające w trakcie przygotowywania posiłków, odpady z
pielęgnacji terenów zielonych np. skoszona trawa, zgrabione liście, chwasty, gałęzie itp. W przypadku zakreślenia odpowiedzi
trzeciej „Nie wytwarzam odpadów ulegających biodegradacji” – uznaje się, że powstające w gospodarstwie domowym organiczne
odpady kuchenne wytwarzane są w niewielkich ilościach i będą one zbierane razem z odpadami zmieszanymi.

Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy
wyłącznie właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych).
C.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI
WIELOLOKALOWE

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje: ……….………….
(liczba mieszkańców
zamieszkujących na danej nieruchomości)

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C składa się z ………………………… lokali mieszkalnych.
(łączna liczba mieszkań, lokali
mieszkalnych na terenie nieruchomości)

Wyszczególnienie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nr lokalu

Ilość mieszkańców

