UCHWAŁA NR XVII/119/2016
RADY GMINY RUDNIK
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2016r., poz. 446) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr
VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudnik, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Deklaracja, o której mowa w §1 należy składać w Urzędzie Gminy w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i
2 ustawy.
§ 3.
Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
1. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji
elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP)
2. Deklaracja, o której mowa w pkt 1 jest podpisywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz.1114)
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 19.12.2012r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
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§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Mirosław Golijasz
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U za s a d n i e n i e
Z dniem 1 lutego 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. O zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, na mocy której ustawodawca zobowiązał rady gminy
do podjęcia uchwał w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, co
powoduje również konieczność określenia stosownego wzoru deklaracji składanych przez właścicieli powyższych
nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Wobec powyższego Rada Gminy Rudnik postanawia jak w sentencji niniejszej
Uchwały.
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/119/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 czerwca 2016r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2005 r., Nr 236, poz.2008 ze zmianami),
zwana dalej ustawą
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art.2 ust 1 pkt 4 ustawy
Miejsce składania: Urząd Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Wójt Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Pierwsza deklaracja od..........................
 Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji od............................  Korekta deklaracja od..................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:
 Osoba Fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel,  współwłaściciel,  użytkownik wieczysty,  współużytkownik wieczysty,  posiadacz samoistny,  inny podmiot władający nieruchomością(np
.najemca, dzirrzawca, zarządca),  spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa,
Nazwisko i Imię/ Pełna nazwa

PESEL
(osoby fizyczne)

REGON
( nie dotyczy osób fizycznych)

NIP
(nie dotyczy osób fizycznych)

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość, kod pocztowy

E-mail

Nr tel.

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu lub działki ew.

Nr lokalu

1.DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:................................................*
(należy podać liczbę mieszkańców)
Oświadczam, że oddawać będę odpady komunalne
 segregowane
 niesegregowane

Wyliczenie miesięcznej opłaty
................................................. x …................. = …..............................................................zł
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …............................................zł

(słownie złotych............................................................................................................................................................................................................................)
2.DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY
Prowadzę następujący rodzaj działalności.............................................................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, żę na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach
a) pojemnik 120l

…..................................... …... x ............................................=.............................................................................zł
( miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

b) pojemnik 240l

................................................... x …........................................=............................................................................zł
(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

c) pojemnik 1100l

…..................................... …... x ............................................=.............................................................................zł
(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

d) kosz uliczny od 20 do 50l ................................................... x …........................................=............................................................................zł
(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty)
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
Wysokość opłaty opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …........................................................................... zł
(suma pozycji a-d)
(słownie złotych …..........................................................................................................................)
3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt 1 i 2
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ….................................................................................................zł
(słownie złotych …..................................................................................................................................................................................................................................................................)
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3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Oświadczam, że oddawać będę odpady komunalne
 segregowane
 niesegregowane

Wyliczenie miesięcznej opłaty
a)........................................................................................................... x b)…................. = …..............................................................zł
(lliczba domków nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku)

(stawka opłaty)

(iloczyn poz. a i b )

Wysokość opłaty za rok wynosi …............................................zł

(słownie złotych............................................................................................................................................................................................................................)

D. PRZYBLIŻONA ILOŚĆ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (ŻYWNOŚĆ, TRAWA, LIŚCIE)
POWSTAJĄCYCH PRZECIĘTNIE NA MIESIĄC W GOSPODARSTWIE
oddawanych (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 brak

Zagospodarowanych we własnym zakresie (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 brak

 do 30 kilogramów

 do 30 kilogramów

 powyżej 30 kilogramów

 powyżej 30 kilogramów

E. PRZYCZYNA KOREKTY:
….......................................................................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................................................................

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Niniejsza deklarację składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego- ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (t.j. Z 2002r. Dz.U.Nr 101 poz.926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

….....................................................................
(miejscowość i data)

….....................................................................
(czytelny podpis)

F.ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1)Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.Dz.U z 2014r. Poz. 1619 ze zmianami)
2)Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z dnia 2015e. Poz. 613 ze zmianami)
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rudnik deklarację o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2)
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rudnik nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
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