
UCHWAŁA NR XIX/124/2020 
RADY GMINY SOKOŁY 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sokoły 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Rada Gminy Sokoły uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokoły, na których zamieszkują mieszkańcy, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu 
Gminy Sokoły przy ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły lub przesłać pocztą alboza pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w następujący sposób: 

1) deklaracja powinna być kompletna i przesłana w niezmienionej formie, w stosunku do wzoru 
udostępnionego do pobrania na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Sokoły; 

2) deklaracje mogą być składane w formacie elektronicznym PDF, DOC za pomocą elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Sokoły 
w ramach Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia; 

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi byc podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP. 

§ 4. Deklarację, o której  mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sokoły (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 4266). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Krzysztof Grabowski 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/124/2020 

Rady Gminy Sokoły 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 
NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2020 r, poz. 1439) 

Składający deklarację: 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się 
w granicach administracyjnych Gminy Sokoły, poprzez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające 
nieruchomością. 

Termin składania 
deklaracji: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania 
deklaracji: Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły 
Organ właściwy do 
przyjęcia deklaracji Wójt Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły 

A. OBOWIĄZEK I PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat „X”) 
□ PIERWSZA DEKLARACJA (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty): 
.………………….............. (dzień-miesiąc-rok) 
 
□ KOREKTA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI: 
.………………….............. (dzień-miesiąc-rok) 
 
□ DEKLARACJA ,,ZEROWA” ustanie obowiązku ponoszenia opłaty (data obowiązywania zmiany) 
.………………….............. (dzień-miesiąc-rok) 
 
□ DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (data obowiązywania zmiany)  
.………………….............. (dzień-miesiąc-rok) 
 
Uzasadnienie złożenia deklaracji: 
□ przyjazd i zamieszkanie mieszkańca z innej gminy 
□ przyjazd mieszkańca z zagranicy 
□ wyjazd mieszkańca do innej gminy 
□ zamieszkanie nowonarodzonego dziecka 
□ zgon osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym 
□ inne (podać jakie): ...............……………………………………………………………………………………... 
B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat „X”) 
□ osoba fizyczna                 □ osoba prawna                  □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
□ właściciel                                □ współwłaściciel                        □ posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) 
□ użytkownik/współużytkownik wieczysty             □ zarządca                □ inny podmiot władający nieruchomością 
Imię/imiona i nazwisko / Nazwa pełna podmiotu 

PESEL (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności 
gospodarczej) 

NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych) 

Numer telefonu kontaktowego (dane nieobowiązkowe) Adres e-mail (dane nieobowiązkowe) 
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B.1. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB ADRES SIEDZIBY PODMIOTU 

Kraj Województwo Powiat  

Gmina Ulica Numer Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta  

B.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres 
zamieszkania/adres siedziby podmiotu wskazany w części B.1. deklaracji) 
Kraj Województwo Powiat  

Gmina Ulica Numer Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta  

B.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość Ulica  Numer domu  Numer lokalu 

C. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
C.1. OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA 
PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIACYCH ODPADY 
KOMUNALNE (należy wypełnić w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
zaznaczyć stawiając znak X)) 

□ 
Oświadczam, że posiadam kompostownik 
przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 
stanowiące odpady komunalne 

 □ 
Oświadczam, że nie posiadam kompostownika 
przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne 

C.2. OŚWIADCZENIE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B3 niniejszej deklaracji zamieszkuje ………………... osób 

C.3. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
1) Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  
(Należy podać liczbę mieszkańców wskazaną w deklaracji w części C.2.) osób 

2) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(Stawka opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sokoły) zł/os/m-c 

3) Wysokość miesięcznej opłaty bez zwolnienia w części z opłaty  
(Iloczyn poz. 1 i poz. 2) zł/m-c 

4) Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Wysokość zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sokoły. W  przypadku, gdy 
zwolnienie nie przysługuję należy wpisać 0) 

zł/os/m-c 

5) Wartość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
(Iloczyn poz. 1 i poz. 4 W przypadku, gdy zwolnienia nie przysługuję proszę wpisać 0) 

zł/m-c 

6) Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu zwolnienia 
(Różnica kwot z poz. 3 i poz. 5) zł/m-c 

7) Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Kwotę z poz. 6 należy pomnożyć przez 3) zł/kwartał 
E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  
Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 

   ……………………………………………                                                  …………………………………………… 
  (data wypełnienia)                                                                                   (czytelny podpis) 
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F. ADNOTACJA ORGANU 

Pouczenie: 

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 2020 r., 
poz. 1427 z późn. zm.). 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. 

2. Zgodnie z obowiązującym prawem, do osób zamieszkujących na terenie nieruchomości zalicza się osoby 
spędzające tam czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych 
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół lub krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 
pielgrzymkami religijnymi. 

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

4. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji 
albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Sokoły 
określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. W przypadku gdy powstające w gospodarstwie domowym bioodpady stanowiące odpady komunalne 
będą kompostowane w przydomowym kompostowniku wówczas właścicielowi nieruchomości zabudowanej 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Gminy Sokoły w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. 

6. Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie stwierdzenia, że 
właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne: 

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

3) uniemożliwia Wójtowi Gminy Sokoły lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin 
nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji o kompostowniku ze stanem faktycznym – Wójt 
Gminy Sokoły stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia 
następuję od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, 
o których mowa w pkt 1-3. 

7. Opłatę z części C.3. poz. 7 należy wpłacać bez wezwania w terminach: 

a) za I kwartał do 15 marca danego roku; 

b) za II kwartał do 15 czerwca danego roku; 

c) za III kwartał do 15 września danego roku; 

d) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku. 

w kasie urzędu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sokoły Nr 36 8766 0005 0000 0824 2000 
0400 lub u inkasenta, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0A4F6E04-54A4-4D2C-A0A7-35A960EBC3F0. podpisany Strona 3



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 
UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sokoły  jest Wójt 
Gminy Sokoły, z siedzibą:ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły, 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: 
inspektor@ochronadanych.hub.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1439  z późn. zm.), 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa lub na podstawie 
stosownych umów zawartych przez Gminę Sokoły, 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy będącej 
następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, 
rozpatrzenia wniosku lub skargi, zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od 
końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone, 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 
(obecnie: Prezes Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy RODO, 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do podjęcia 
czynności administracyjnych. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zadania publicznego.
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