
Uchwala Nr VII/32/2015
Rady Gminy Sobków
z dnia 27 marca 2015 r.
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w sprawie określenia wzoru deklaracji w sprawie ryczałtowej stawki opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późnozm.) oraz art. 6 n
i w związku z art.6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późnozm.), Rada Gminy w Sobkowie uchwala,
co następuje:

~1
Określa się wzór deklaracji w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.

~2
l. Deklaracje o których mowa w S l niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości
obowiązani są złożyć do Wójta Gminy Sobków w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, w postaci
papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

~3
l. Deklaracje o której mowa w S l, właściciel nieruchomości może przesiać za pomocą
środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Uslug Publicznych
(PEUP) dla Urzędu Gminy w Sobkowie.
2.Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej
podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późnozm.) albo potwierdzonym
profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

~5
Uchwala wchodzi w życie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od l maja 2015 r.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/32/2015
Rady Gminy Sobków
z dnia 27 marca 2015 r.

Podjęcie uchwały odnośnie wzoru deklaracji w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. za rok od domku letniskowego lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe podyktowana jest
wprowadzeniem ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok
od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -
wypoczynkowe na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późno zm.).
Zgodnie z art. 6n ust. I w/w ustawy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy
Sobków określi w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli,
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Sobków.
We wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wymagane jest podanie danych, o których mowa w art. 6m ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, w tym informacji niezbędnych do wystawienia tytułu
wykonawczego, na podstawie którego prowadzona będzie egzekucja administracyjna.
Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Mając powyższe na uwadze okoliczności podjęcia przedmiotowej uchwały jest uzasadnione .
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Załącznik
do uchwały Nr VII/321120IS

Rady Gminy Sobków
z dnia 27 marca 201 S r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ
SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA

CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE
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,Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo z własnoręcznym podpisem lub ręcznie, dużymi,
i drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

1[1---, SIq.j\D.'\~A I)EIąARACJA STANOWI*

Podstawa prawna: stawa z dnia 13 września I 9 r. o utrzymanIU czystOŚCIi porządku w gminach tj. Dz. U. z 201 J
r. poz. 1399 z późno zm.)
Składający: Właściciele, współwłaściciele, użytkownicy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,

lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie
Gminy Sobków

ermin skladania: w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie
obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opiaty.

iejsce składania: Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28.305 Sobków

Organ do którego składa się deklarację:
WÓJT GMINY SOBKÓW, PLAC WOLNOŚCI 12,28 - 305 SOBKÓW

D Pierwszą deklarację D Zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji
Data powstania zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji .

;2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ" -
D właściciel D współwłaściciel D użytkownik wieczysty
D najemca, dzierżawca D posiadacz samoistny D zarządca D inny
D jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkownik

DANE
_. - - _ .. -- .- - -3. SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nazwa/Imię l Nazwisko / Nazwa jednostki organizacyjnej:
.....................................................................................................................................................
PESEL.........................................................................
NIP ..........................................................

Telefon kontaktowy: e-mail:

.................................... .................................................

• zaznaczyć właściwy kwadrat



1\dres zamieszkania / siedziby / składającego:

Ulica: Nr domu: .

Nr lokalu: . Miejscowość: .

Kod pocztowy::. Poczta .

Gmina:............................................... Powiat .

Województwo .

_ ..

4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTOREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NACELE REKREACYJNO-
WYPOPCZYNKOWE, JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
I POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:......................................................... Nr domu:................... Nr lokalu: ......................
Kod pocztowy:....................................................... Poczta:.................................................................
Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:..........................................................................

OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHMośd
..__ ..- . , ..- - --

15. NA TERENIE WSKAZANEJ W PUNKCIE 4
-NINIEJSZEJ DEKLARACJI ODPADY GROMADZONE SĄ*:
;
;,

D Dla domków letniskowych:
O selektywnie O nieselektywnie

D' Dla rekreacyjno - wypoczynkowych:
O selektywnie O nieselektywnie

~6:--WYSOKOŚĆ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ROCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE 4
.NINIEJSZEJ DEKLARACJI *
1.Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

D

Odpady z terenu nieruchomości zbierane są w sposób selektywny
Wysokość opiaty ryczałtowej rocznej w wysokości zł

Odpady z terenu nieruchomości zbierane są w sposób niesełektywny
Wysokość opłaty ryczałtowej rocznej w wysokości zł

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, na
której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno--wypoczynkowe wyratonej w liczbie pojemników o
określonej pojemności i stawki opiaty wskazanej w uchwale Rady Gminy Sobków w sprawie określenia stawek opłat za pojemnik dla zmieszanych
odpadów komunalnych lub odpadów zbieranych selektywnie.

• zaznaczyć właściwy kwadrat



•
(miejscowość data) (czytelny podpis)

Pouczenie:
• W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
ustawą z dnia ł7 czerwca ł966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z
poźn.zm. ).
• W przypadku niezłożenia deklaracji w podanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciele, współwłaściciele, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji w
ciągu 14 dniu od dnia nastąpienia zmiany.

• zaznaczyć właściwy kwadra!

PRZEVVOD
RADY GMI

Ryszar ębiński
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