UCHWAŁA NR XXIX/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w formie papierowej
w Urzędzie Miejskim w Sokółce, w terminach wskazanych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w Urzędzie Miejskim w Sokółce również w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub platformy elektronicznych usług
publicznych o nazwie Cyfrowy Urząd, jako załącznik w postaci pliku zgodnego ze wzorem, o którym mowa w § 1.
3. Plik w formacie xls, odt i pdf zgodny ze wzorem deklaracji, o której mowa w § 1 zostanie udostępniony na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce.
4. Pismo z załączoną deklaracją przesłane na elektroniczną skrzynkę podawczą w sposób określony w ust. 2 musi być
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 3. Określa się wzór oświadczenia „Dane o nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej”, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/185/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 3757).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/195/2020
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2 października 2020 r.
WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)1)

2. Nr dokumentu

────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────

DM-1
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), zwana dalej
ustawą.

Składający:

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu
obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Termin składania:

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

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Sokółce, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby burmistrza miasta

URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE, PL. KOŚCIUSZKI 1, 16-100 SOKÓŁKA
4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. pierwsza deklaracja
□2. nowa deklaracja

Data zaistnienia zmiany (dzień-miesiąc-rok)
└────┴────┘└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

□ 3. korekta deklaracji

5. Okres, od którego deklaracja obowiązuje
└────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

(miesiąc rok)

B.1 PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu

□1. właściciel
□2. współwłaściciel
□3. użytkownik wieczysty
□4. jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□5. inny podmiot władający nieruchomością
□6. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa

B. 2. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

8. Nazwa skrócona * / Imię**

9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

11. Imię ojca

12. Imię matki

└────┴────┘-└────┴────┘- ────┴────┴────┴────┘

B. 3. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**
* dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

20. Miejscowość
22. Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr domu)
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21. Kod pocztowy

19. Nr lokalu

B. 4. ADRES DO DORĘCZEŃ
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B. 3.

23. Kraj

24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu

30. Miejscowość

29. Nr lokalu

31. Kod pocztowy

B. 5. DODATKOWE INFORMACJE
Podanie danych w części B. 5. nie jest obowiązkowe

32. Telefon

33. E-mail

C. 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
34. Ulica

35. Nr domu

37. Miejscowość

38. Gmina

36. Nr lokalu

C. 2. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU
W NIM BIOODPADÓW
39. Informuję, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne

D.
WYSOKOŚĆ
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

KOMUNALNYMI

DLA

40. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C. 1.
41. Stawka opłaty za miesiąc
zł
42. Wysokość opłaty
(liczba osób x stawka opłaty)

x

=
zł

43. Kwota przysługującego zwolnienia
(z tytułu posiadania kompostownik przydomowego
i kompostowania w nim bioodpadów)
zł
44. Wysokość opłaty z uwzględnieniem kwoty zwolnienia za miesiąc
(kwota z 42 minus kwota z poz. 43)
zł

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
45. Dołączono załącznik ZDM-1
1. tak

□

2. nie

□

F. 1. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
Dotyczy podmiotu wykazanego w części B. 2.

46. Imię

47. Nazwisko

48. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

49. Podpis

F. 2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
50. Imię

51. Nazwisko

52. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

53. Podpis

F. 3. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
54. Imię

55. Nazwisko

56. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

57. Podpis
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G. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis pracownika

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”), informuję:
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1;
16-100 Sokółka
2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00, e-mail: iod@sokolka.pl
3/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), w związku z wykonywaniem czynności i zadań wynikających z
przepisów prawa, tj. realizacji spraw dotyczących wymiaru, poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty
eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntu i trwały zarząd gruntem, opłaty przekształceniowej, wydawania zaświadczeń oraz udzielania ulg z tytułu
wymienionych podatków i opłat na podstawie: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996r., oraz innych przepisach wykonawczych
i regulacjach szczegółowych;
- podjęcia innych działań wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6
ust 1 lit a) RODO);
4/ Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie . Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
5/ W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych
mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na
podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest
Burmistrz Sokółki.
6/ Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w
pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
7/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
8/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych
osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9/ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10/ Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).
2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Burmistrz Sokółki określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich brakuId: 5F05F7B6-E55E-492E-87A8-3561A7C84FA1. Podpisany

uzasadnione szacunki.

OBJAŚNIENIA
Zaznacza się właściwy kwadrat wstawiając znak „x”.
Poz. 1
numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL,
nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właścicieli nieruchomości.
Część A
Poz. 4
pierwsza deklaracja oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca,
nowa deklaracja oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja” należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień,
miesiąc i rok,
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest
składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
korekta deklaracji oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy
Ordynacja podatkowa,
Poz. 5
należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec. W przypadku nowej
deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej
gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zmiana.
Część B
Poz. 6
podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji jest właściciel nieruchomości rozumiany także jako współwłaściciel,
użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inny podmiot władający nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym,
w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu
obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Inny podmiot to posiadacza samoistny oraz
posiadacz zależny (najemca, dzierżawca).
W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele
w części F, wskazując dane w załączniku do deklaracji ZDM-1. W przypadku większej niż 3 liczby współwłaścicieli
kolejni współwłaściciele dołączają kolejne deklaracje wraz z załącznikiem. W przypadku nieruchomości będącej
przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie w części F.
Podanie danych w części B. 5. nie jest obowiązkowe.
Część C
Jeżeli składający deklarację posiada więcej nieruchomości – dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Część D
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwolnienie z opłaty reguluje Uchwała Rady
Miejskiej w Sokółce Nr XXVI/174/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sokółka.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.
Wysokość opłaty z poz. 44 stanowi kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zapłaty.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w poz. 44 płatna jest bez wezwania z góry w
terminie do dnia 15 każdego miesiąca na właściwy rachunek Urzędu Miejskiego w Sokółce (przelew, wpłata na nr konta
12 1240 5211 1111 0010 9294 2252) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce (podając adres nieruchomości, na której
powstają odpady komunalne) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

2. Nr dokumentu

────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────

ZDM-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
– DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI
A. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI F. 2.
3. Nazwisko

4. Imię

5. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Pola 8, 9, 10 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

6. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

7. Imię ojca

8. Imię matki

└────┴────┘-└────┴────┘- ────┴────┴────┴────┘

A. 2. ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

15. Nr lokalu

17. Kod pocztowy

18. Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr domu)

A. 3. ADRES DO DORĘCZEŃ
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części A. 2.

19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

25. Nr lokalu

27. Kod pocztowy

A. 4. DODATKOWE INFORMACJE
Podanie danych w części A. 4. nie jest obowiązkowe

28. Telefon

29. E-mail

B. 1.DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI F. 3.
30. Nazwisko

31. Imię

32. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Pola 34, 35, 36 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

33. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

34. Imię ojca

35. Imię matki

└────┴────┘-└────┴────┘- ────┴────┴────┴────┘

B. 2. ADRES ZAMIESZKANIA
36. Kraj

37. Województwo

38. Powiat

39. Gmina

40. Ulica

41. Nr domu

43. Miejscowość

42. Nr lokalu

44. Kod pocztowy

45. Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr domu)

B. 3. ADRES DO DORĘCZEŃ
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B. 2.

46. Kraj

47. Województwo

48. Powiat

49. Gmina

50. Ulica

51. Nr domu

53. Miejscowość

54. Kod pocztowy

B. 4. DODATKOWE INFORMACJE
Podanie danych w części B. 4. nie jest obowiązkowe

55. Telefon
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56. E-mail

52. Nr lokalu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/195/2020
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2 października 2020 r.
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ
(ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI)

DANE DOTYCZĄCE POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCI**
L.p.

Położenie nieruchomości

Numer porządkowy
budynku / bloku

Numer lokalu

Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość przed
zmianą deklaracji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
OGÓŁEM

…………………………………….

……………………………………………………

(data wypełnienia załącznika)

(imię, nazwisko, podpis i pieczęć osoby składającej deklarację /
osoby reprezentującej składającego deklarację)

* Niepotrzebne skreślić
** Należy wskazać nieruchomości, które zostały zgłoszone w deklaracji, do której niniejszy załącznik został dołączony
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Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość na dzień
złożenia zmiany
deklaracji

Uzasadnienie
W dniu 25.08.2020 r. Rada Miejska w Sokółce podjęła uchwałę Nr XXVIII/185/2020 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 3757).
W dniu 26.08.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Sokółce wpłynęła uchwała nr 12/218/2020 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr
XXVI/175/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 23 czerwca sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z uwagi na okoliczność, iż uchwała zmieniająca
została podjęta w momencie gdy pierwotna uchwała nie funkcjonowała już w obrocie prawnym należy ją uchylić
i podjąć nową uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
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