
UCHWAŁA NR XXIX/211/2017
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 7 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości położonych na terenie gminy 

Rudniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymania czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 roku poz. 1289) Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 
27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki, 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gładysz
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO  

LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 

2017, poz. 1289) 

Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 

(wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokości opłaty.  

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

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

       Urząd Gminy w Rudnikach 

       ul. Wojska Polskiego 12A 

       46-325 Rudniki 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. □  Pierwsza deklaracja
1
 (data powstania obowiązku -____-____-________)  

□ Nowa deklaracja
2
 (data zaistnienia zmian-____-____-________) 

□  Korekta deklaracji
3
 (data zmiany danych -____-____-________) 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

3. 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 

4. Nazwisko 

 

5. Pierwsze imię, drugie imię 

 

6. PESEL 

 

7. Imię ojca 8. Imię matki 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 

9. Kraj 

 

10. Województwo 

 

11. Powiat 

12. Gmina 

 

13. Ulica 

 

14. Nr domu 

 

15. Nr lokalu 

 

16. Kod pocztowy 

 

17. Miejscowość 

 

18. Poczta 

 
 

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

19. Kraj 

 

20. Województwo 

 

21. Powiat 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/211/2017

Rady Gminy Rudniki

z dnia 7 listopada 2017 r.
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22. Gmina 

 

23. Ulica 

 

24. Nr domu 

 

25. Nr lokalu 

 

26. Kod pocztowy 

 

27. Miejscowość 

 

28. Poczta 

 
 

D.4. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

29. Miejscowość 

 

30. Ulica 

 

31. Nr domu 

 

 

32. Nr lokalu  

 

33. Kod pocztowy 

 

34. Poczta 

 

 
 

E. WYLICZENIE OPŁATY 

35. 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 

36. 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  

 

37. 

Stawka opłaty
4
 38. 

 

Miesięczna kwota opłaty
5
 39. 

 
 

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

40. Miejscowość, data 

 

 

41. Czytelny podpis 

 

 
 

G. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

42. Imię 

 

43. Nazwisko 

 

44. Adres skrzynki e-mail 

 

45. Telefon kontaktowy 

 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).  

2. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289. 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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Objaśnienia: 

1. Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. Pierwsza deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 

dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m. in. W przypadku błędu (np.: oczywista omyłka 

pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie 

przyczyn korekty. 

 

4. 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 gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty 

wynosi: 

1) dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 19 zł  

2) dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 25 zł  

3) dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 34 zł  

4) dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 40 zł  

5) dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 49 zł  

6) dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 55 zł  

7) dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 61  zł  

 

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane nie są w sposób selektywny, miesięczna stawka 

opłaty wynosi: 

1) dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 38 zł  

2) dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 50 zł  

3) dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 68 zł  

4) dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 80 zł  

5) dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 98 zł  

6) dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 110 zł  

7) dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 122  zł  

 

 

5. Opłatę z poz. 39 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 

ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 
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