
 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT 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 ze zm.) 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy Sochocin                                                                                                                               

 ul. Guzikarzy 9                                                                                                                                                                   

09-110 Sochocin 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
 

      

 

 

pierwsza deklaracja 

 

  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji. Przyczyny 

zmiany ………………………………………………………… 

       

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć 

 odpowiedni kwadrat) 
 

Właściciel nieruchomości 

/Współwłaściciel 
 Użytkownik wieczysty 

       
 

Zarządca/Użytkownik   Inny podmiot władający nieruchomości  

       

D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 
 

osoba fizyczna 
 

  osoba prawna   
 

      

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO(dot. osób fizycznych)  

PEŁNA NAZWA(dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) 

 

 

 

Imię ojca Imię matki 

PESEL (dot. osób fizycznych)  

NIP/REGON (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych)
1
 

 

 

D.2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

                                                 
1
 Nr Identyfikacji  Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów 

ustawy z dnia  13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1314 z ze zm.). 



 

Województwo Powiat Miejscowość 

Ulica Nr domu  Nr lokalu Kod pocztowy/poczta 

Numer telefonu /Adres e-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY– należy wypełnić jeśli jest 

inny niż adres nieruchomości D.2. 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

F. NA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI 

ZNAJDUJE SIĘ PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK, KOMPOSTUJĄCY BIOODPADY 

STANOWIĄCE ODPADY KOMUNLANE:  

 

             TAK                       NIE 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, ze na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

zamieszkuje
2
: osób 

Miesięczna stawka za jednego mieszkańca określona w uchwale Rady Gminy Sochocin                

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty zł 

Liczba osób, objętych zwolnieniem określonym w uchwale Rady Gminy Sochocin w 

sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwolnienie                z opłaty przysługuje 

rodzinie wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny) 
 

 

Liczba osób, od których naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (różnica liczby osób zamieszkujących nieruchomości i liczby osób, na 

które przysługuje zwolnienie z opłaty) 
 

 

Wysokość miesięcznej opłaty (liczba osób, od których naliczana jest opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi pomnożona przez stawkę za jednego 

mieszkańca pomniejszona o ewentualne zwolnienie dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadającymi 

kompostownik przydomowy i kompostującymi w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne) kwota w złotych 

H. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

PRZY SKŁADANIU DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

                                                 
2
 Przyjmuję się, że mieszkańcem jest osoba wytwarzająca odpady komunalne w swoim miejscu zamieszkania. 

Fakt zameldowania nie przesądza o faktycznym miejscu zamieszkania danej osoby, lecz samo przebywanie na 

danej nieruchomości. W oparciu o art. 2 lit. d rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 

763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 

13.08.2008) miejsce zamieszkania oznacza 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 



 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia    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 (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, 

gmina@sochocin.pl. 

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:  

iod@sochocin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) – naliczenie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą Sochocin podmiotom, w tym: 

dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz 

realizację zadań statutowych i ustawowych, m.in. dane przekazane będą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

w Płońsku sp. z o.o., które zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych. 
Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych.  
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na 

warunkach określonych w RODO. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania; w przypadku 

niepodania danych osobowych niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz odebranie z Pana/Pani nieruchomości odpadów komunalnych. 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

 

Miejscowość i data Czytelny podpis 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA: 

1.    Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Sochocin o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w 

terminie 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Sochocin w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

POUCZENIE                                                                                                                                        

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2014r., poz. 1619) 

                                                                                    

mailto:gmina@sochocin.pl
mailto:iod@sochocin.pl


 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT 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 ze zm.) 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy Sochocin                                                                                                                               

 ul. Guzikarzy 9                                                                                                                                                                   

09-110 Sochocin 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
 

  
 

   

 

 

pierwsza deklaracja 

 

  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji, Przyczyny 

zmiany ……………………………………………………….. 

       

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć 

 odpowiedni kwadrat) 
 

Właściciel nieruchomości 

/Współwłaściciel 
 Użytkownik wieczysty 

       
 

Zarządca/Użytkownik 
 

 Inny podmiot władający nieruchomości  

       

D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 
 

osoba fizyczna 
 

  osoba prawna   
 

      

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

IMIĘ I NAZWISKO(dot. osób fizycznych)  

PEŁNA NAZWA(dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) 

 

Imię ojca Imię matki 

PESEL (dot. osób fizycznych) NIP/REGON (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych)
3
 

 

 

D.2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Województwo Powiat Miejscowość 

Ulica Nr domu  Nr lokalu Kod pocztowy/poczta 

                                                 
3
 Nr Identyfikacji  Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów 

ustawy z dnia  13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1314 z ze zm.). 



 

Numer telefonu /Adres e-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY– należy wypełnić jeśli jest 

inny niż adres nieruchomości D.2. 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

F. ROCZNA RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 

DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWE 

 

 

 

 

złotych/rok 

G. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

PRZY SKŁADANIU DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia    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 (dalej jako: RODO) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na gruncie RODO: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, 

gmina@sochocin.pl. 

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:  

iod@sochocin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) – naliczenie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą Sochocin podmiotom, w tym: 

dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz 

realizację zadań statutowych i ustawowych, m.in. dane przekazane będą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

w Płońsku sp. z o.o., które zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych. 

Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  zgodnie z przepisami 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na 

warunkach określonych w RODO. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania; w przypadku 

niepodania danych osobowych niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz odebranie z Pana/Pani nieruchomości odpadów komunalnych. 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

mailto:gmina@sochocin.pl
mailto:iod@sochocin.pl


 

 

 

Miejscowość i data Czytelny podpis 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA: 

1.    Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Sochocin o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w 

terminie 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Sochocin w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

POUCZENIE                                                                                                                                        

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2014r., poz. 1619) 

 

 


