
 

 

UCHWAŁA NR 81/XI/19 

RADY GMINY RUTKI 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

do Wójta Gminy Rutki przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć 

w siedzibie Urzędu Gminy Rutki w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania  

na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

zobowiązani są złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, listownie 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w następujący sposób: 

1) właściciel nieruchomości może złożyć do Wójta Gminy Rutki deklarację w formie elektronicznej  

za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji publicznej; 

2) dokument należy przekazać w formacie elektronicznym PDF,DOC; za pomocą elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP); 

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
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§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożone według wzoru 

określonego uchwałą nr 75/XIV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachowują moc do czasu złożenia 

nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą uchwałą. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7. Traci moc uchwała nr 75/XIV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik 

Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2016 r. poz. 2848).  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Kowalewski 
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Załącznik do uchwały Nr 81/XI/19 

Rady Gminy Rutki 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

WZÓR DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI 
 

Dzień-Miesiąc-Rok 

____-_____-_______ 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami ,czarnym lub niebieskim kolorem.  
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm.). 
Składający           Właściciele nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu   

czystości  i  porządku w gminach, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników                   
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 
 

Termin składania W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, w przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, do 10 dnia miesiąca następiującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  
W związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

w Urząd Gminy Rutki, ul. Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki 

A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Rutki 

ul. 11 Listopada 7 

18-312 Rutki-Kossaki 

 
 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności  powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

       (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □  złożenie deklaracji                              □ korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany)……………….. 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Rodzaj podmiotu:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

     □  właściciel nieruchomości                 □  współwłaściciel                                  □ użytkownik wieczysty  

 

  □ zarządca nieruchomości             użytkownik nieruchomości      □   inny podmiot władający nieruchomością         
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Osoba fizyczna 

Nazwisko 

 

Imię 

 

 

PESEL 

 

Numer telefonu  

 

 
 

D.2. Zarządca nieruchomości wspólnej 
1
 

Nazwa pełna 

 

 

Numer telefonu 

 

D.3. Adres zamieszkania / siedziby 

Kraj 

 

 

Województwo Powiat 

 

Gmina 

 

 

Ulica Nr 

domu 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

 

                                                      
1)Dotyczy zarządcy nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali. 
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D.4. Dane nieruchomości - na której powstają odpady komunalne 2 

Miejscowość 

 

 

Ulica Nr 

domu 

Nr lokalu 

 

 

       Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób2: 

 

     □ selektywny                                                                  □   zmieszany 

 
 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty  określona w Uchwale Rady Gminy Rutki w sprawie wyboru  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 

Za odpady zbierane w sposób selektywny 
                                                                     

 ……………….zł/osobę 

Za odpady zbierane  w sposób zmieszany 
                                                                      

..…………….zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w deklaracji 

 

 

..……………. 

Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty za odpady segregowane lub 

odpady zmieszane należy pomnożyć przez liczbę osób 

zamieszkujących nieruchomość) ..……………. zł 
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam będąc świadom odpowiedzialności na podstawie Kodeksu karnego 

skarbowego za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

 
Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 
 

 
 

 H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2)  Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami zmieszanymi wraz z zaległymi odsetkami. 
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POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty miesięcznej 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 2019 r. poz. 1438  

ze zm.). 

 

 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rutki deklarację o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.  U.  

z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w razie nie złożenia deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej 

wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem 

przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji 

możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

5.  Informacja oprzetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwanym dalej RODO, informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Rutki jest Wójt 

Gminy Rutki z siedzibą w Urzędzie Gminy Rutki, adres: ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki. 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7  

18-312 Rutki-Kossaki lub za pomocą adresu: iod@gminarutki.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze), w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,  

a następnie zgodnie z terminem określonym w odrębnych przepisach, w tym przepisach archiwalnych. 

 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, zgodnie z odrębnymi przepisami podmiotom 

uprawnionym przepisami prawa oraz podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. 

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa, jak również  prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana 

zgoda, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania;  

w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz odebranie z Pani/Pana nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

 …................................................. 

 (data i podpis) 
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