
UCHWAŁA NR XXII/190/2013
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane 
w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
w Rudnikach. 

2. Określa się termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do dnia 20 czerwca 2013 roku, a następne w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 3. 

Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią się od 
zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Rudniki: 

1) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Rudniki pod innym adresem niż adres 
zameldowania; 

2) Oświadczenie o miejscu zamieszkania poza terenm Gminy Rudniki, a w przypadku uczniów dodatkowo 
przedkłada kopię legitymacji szkolnej/studenckiej; 

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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Przewodniczący Rady 

Edward Gładysz
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XXII/190/2013 
Rady Gminy Rudniki 
z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI  
 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomo ści, na których zamieszkują 

mieszkańcy 

 

1. Dzień-Miesiąc-Rok 

____-____-______ 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  

Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) 
Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Termin składania: Pierwszy termin składania deklaracji do 20 czerwca 2013 r. oraz terminy określone w art. 6m ust. 1  

i 2 ustawy  
Miejsce: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
       Urząd Gminy w Rudnikach 
       ul. Wojska Polskiego 12 
       46-325 Rudniki 

 
B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

3. □  deklaracja                               □  korekta deklaracji (data zaistnienia zmian -____-____-________) 

  
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel             □ Użytkownik wieczysty             □ Zarządca nieruchomości               □ Inny podmiot 

□ Współwłaściciel                                         □ posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

  
D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

5. Nazwisko 
 

6. Pierwsze imię, drugie imię 
 

7. PESEL 
 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA  
8. Kraj 
 

9. Województwo 
 

10. Powiat 

11. Gmina 
 

12. Ulica 
 

13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
 

15. Kod pocztowy 
 

16. Miejscowość 
 

17. Poczta 
  

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D.2. 
18. Kraj 
 

19. Województwo 
 

20. Powiat 
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21. Gmina 
 

22. Ulica 
 

23. Nr domu 
 

24. Nr lokalu 
 

25. Kod pocztowy 
 

26. Miejscowość 
 

27. Poczta 
 

 
D.4. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 
 

28. Miejscowość 
 

29. Ulica 
 

30. Nr domu 
 
 

31. Nr lokalu  
 

32. Kod pocztowy 
 

33. Poczta 
 
 

 
E. WYLICZENIE OPŁATY  

34. Oświadczam, że odpady z nieruchomości wskazanej w części D.4. zbierane będą selektywnie, zgodnie  
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                                     □ TAK                                                     □ NIE  

35. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać  
na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                                     □ TAK                                                      □ NIE  
 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  
 

36. 

Stawka opłaty1 37. 
 

Miesięczna kwota opłaty2 38. 
  

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJ ĄCEJ DEKLARACJ Ę 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

39. Miejscowość, data 
 
 

40. Czytelny podpis 
 
  

G. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZ ĄDZAJĄCEJ DEKLARACJ Ę 
41. Imię 
 

42. Nazwisko 
 

43. Adres skrzynki e-mail 
 

44. Telefon kontaktowy 
  

H. ADNOTACJE ORGANU 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
I. DATA I PODPIS PRZYJMUJ ĄCEGO FORMULARZ  
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Objaśnienia: 
1. Stawka opłaty – w przypadku selektywnego bądź nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać 
właściwą stawkę opłaty określoną Uchwałą Rady Gminy Rudniki w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Rudniki 
 
W przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z kompostowaniem odpadów ulegających 
biodegradacji w przydomowym kompostowniku stawka opłaty miesięcznej wynosi: 
1) dla liczby mieszkańców 1-2 zamieszkujących daną nieruchomość  – 19 zł  
2) dla liczby mieszkańców 3-4 zamieszkujących daną nieruchomość – 28 zł  
3) dla liczby mieszkańców 5-6 zamieszkujących daną nieruchomość – 35 zł  
4) dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 42 zł  
 
W przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (brak przydomowego kompostownia) stawka 
opłaty miesięcznej wynosi: 
1) dla liczby mieszkańców 1-2 zamieszkujących daną nieruchomość  – 29 zł  
2) dla liczby mieszkańców 3-4 zamieszkujących daną nieruchomość – 38 zł  
3) dla liczby mieszkańców 5-6 zamieszkujących daną nieruchomość – 45 zł  
4) dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 52 zł  
 
W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych stawka opłaty miesięcznej wynosi: 
1) dla liczby mieszkańców 1-2 zamieszkujących daną nieruchomość  – 38 zł  
2) dla liczby mieszkańców 3-4 zamieszkujących daną nieruchomość – 56 zł  
3) dla liczby mieszkańców 5-6 zamieszkujących daną nieruchomość – 70 zł  
4) dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 84 zł  
 
2. Opłatę z poz. 38 należy wpłacać bez wezwania w terminach określonych w uchwale Rady Gminy Rudniki  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. do 
15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 
W roku 2013 pierwszy termin wnoszenia opłat upływa 15 sierpnia 2013 r.  
 

Pouczenie 
 
1. W przypadku nie wpłacenia w terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn.zm.).  
2. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391. z późn. zm.)  
w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/190/2013

Rady Gminy Rudniki

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Deklaracja w formie elektronicznej 

1. Gmina Rudniki udostępnia formularz elektroniczny deklaracji na stronie www.rudniki.pl. 

2. Wypełniony formularz przesyła się do Urzędu Gminy w Rudnikach poprzez system indywidualnych kont. 

3. Indywidualne konto, które zapewnia prawidłowość i prawdziwość składanej deklaracji zakładane jest na 
wniosek osoby, która chce przesyłać deklaracje w formie elektronicznej. 

4. Urząd Gminy w Rudnikach zapewni również możliwość składania deklaracji z wykorzystaniem systemu 
ePUAP za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. 
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