
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/139/2020 

Rady Gminy w Sobolewie  

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

POLA JASNE NA LEŻ Y W Y PEŁ NI A Ć D R UKOW A NYM I LI T ER A M I , CZAR NYM LUB NI EB I ES KI M KO LOR EM  

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 2019 r. poz. 2010 
z późn. zm.) 
Składający: Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, władający nieruchomością na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sobolew, 08-460 Sobolew, ul. Rynek 1 

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

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

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

3. Okoliczność złożenia deklaracji (właściwe zaznaczyć) 

 pierwsza deklaracja  zmiana deklaracji1  korekta deklaracji  wygaśnięcie obowiązku2 

4. Data powstania obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/zaistnienia zmiany/wygaśnięcia obowiązku opłaty 

 

- - 
dzień miesiąc rok 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

5. Składający deklarację (właściwe zaznaczyć) 

 osoba fizyczna  osoba prawna 

6. Tytuł prawny, rodzaj władania (właściwe zaznaczyć) 

 właściciel  współwłaściciel  posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) 

 użytkownik wieczysty   współużytkownik wieczysty  zarządca  inny podmiot władający nieruchomością 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
*dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 

7. Imię i nazwisko*/Pełna nazwa** 

8. Identyfikator podatkowy (PESEL*/NIP**) 
Numer PESEL*: 

 
 

Numer NIP**: 

- - - 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 
9. Ulica 10. Numer budynku 11. Numer lokalu 

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta 

   -     

15. Telefon i adres e-mail (informacja nieobowiązkowa): 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny ni wskazany w części C.2. deklaracji 
16. Ulica 17. Numer budynku 18. Numer lokalu 

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

   -     



D. OBLICZANIE WYSOKOŚCI SKŁADKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C2 niniejszej deklaracji odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone w 
kompostowniku znajdującym się na posesji: 

 TAK  NIE 

Stawki 
 
23. 21,00 zł  stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej na terenie Gminy Sobolew; 

19,00 zł  obniżona stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej na terenie Gminy  
Sobolew jeżeli odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone w kompostowniku znajdującym się na posesji; Obliczenie miesięcznej opłaty stale zamieszkujący mieszkańcy 

24. Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość 

25. Stawka opłaty3 26. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
(pole 23)  komunalnymi 

 

x = 
liczba osób stawka opłaty kwota opłaty 
(pole 24) (pole 23) miesięcznej 

E. WPŁATA NALEŻNOŚCI 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie – Oddział Sobolew, 

ul. Rynek 1 lub w innej placówce bankowej bądź pocztowej, po uprzednim pobraniu z kasy Urzędu Gminy w Sobolewie – blankietu bankowego 

dowodu wpłaty w następujących terminach: za I kwartał do 15 marca danego roku; za II kwartał do 15 maja danego roku; 

za III kwartał do 15 września danego roku; za IV kwartał do 15 listopada danego roku. 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
…………………………………………...…………. 
                      Miejscowość i data  

    

…………………………..    
         Czytelny podpis 

G. ADNOTACJE URZĘDOWE 
29. Uwagi organu podatkowego 

30. Data przyjęcia 31. Podpis przyjmującego deklarację 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                   

Objaśnienia: 
1. Dotyczy zmian deklaracji określonych w art. 6m ust. 2 Ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). 
2. Należy zaznaczyć w przypadku wygaśnięcia obowiązku opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, zmiana miejsca zamieszkania, itp.). 
3. Stawki za zbieranie i odbieranie odpadów oraz terminy ich uiszczania określają odrębne uchwały Rady Gminy w Sobolewie. 
Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku niewpłacenia w terminach określonych odpowiednimi aktami prawa miejscowego 
opłaty oraz w przypadku wpłacenia jej w niepełnej wysokości. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
4. W razie 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 
uwagą ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości. 
 
 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 
„RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Sobolew reprezentowany przez Wójta (adres: Rynek 1, 08-460 
Sobolew, telefon kontaktowy: 25 6825023;  
e-mail: sobolew@sobolew.pl). 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować   
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie  
na adres siedziby Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji  odbioru odpadów 
komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji 
praw oraz obowiązków wynikających  
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, …………………………………………………..…….……… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

……………………………………… 

(data i podpis) 

 

 

 

 

mailto:sobolew@sobolew.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl

