Informacje zamieszczone poniżej pomogą Pani/Panu wypełnić deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełniając deklaracje należy
uważnie czytać zawarte w niej objaśnienia i pouczenia.
Wielkość pojemnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 120

 240

 660

Rodzaj odbiornika na nieczystości ciekłe (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 bezodpływowy zbiornik (szambo)
 przydomowa oczyszczalnia
 kanalizacja
……………………………………..
/podpis/

Wielkość pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych
1. pojemnik o pojemności 120 l lub 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do
5 osób włącznie,
2. pojemnik o pojemności 240 l lub 660 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje
powyżej 5 osób.
Jak wyliczyć ile będziemy płacić za odpady
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz określonej stawki.
Ustalone zostały dwie stawki opłaty.
1. stawka podstawowa 16 zł - jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że odpady
będzie zbierał w sposób zmieszany
2. stawka obniżona 8 zł – jeśli właściciel zadeklaruje, że będzie zbierał odpady w sposób
selektywny.
Właściciel nieruchomości samodzielnie obliczy wysokość opłaty wypełniając deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przykład wyliczenia nieruchomości zamieszkałych
ilość osób zamieszkałych x stawka opłaty = opłata miesięczna za odbiór odpadów
komunalnych.
Przykład wyliczenia nieruchomości zamieszkałych sezonowo
ilość osób zamieszkałych x ilość miesięcy x stawka = opłata za odbiór odpadów
komunalnych.

Kto i kiedy ma złożyć deklarację
Deklarację składa właściciel nieruchomości zamieszkałej, w tym również zamieszkałej
sezonowo.
Pierwszą deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do 15 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy
Sobienie-Jeziory. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy
Sobienie-Jeziory www.sobieniejeziory.pl
Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez
wezwania, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe w terminach:
1. za I kwartał do 15 marca bieżącego roku,
2. za II kwartał do 15 maja bieżącego roku,
3. za III kwartał do 15 września bieżącego roku,
4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji w przypadku rozbieżności
pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych
1. oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania
oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni.
2. oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie
zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń
lub innego równoważnego dokumentu.
3. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Sobienie Jeziory
oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy.
4. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Sobienie-Jeziory pod
innym adresem niż adres zameldowania.
W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika należy złożyć
pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej.

