
UCHWAŁA NR XXVI/93/2012
RADY GMINY RUDNIK

z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) - Rada 
Gminy Rudnik uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

2.Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Rudnik, Rudnik 71, 22-330 Rudnik w pokoju nr 
3 (sekretariat) . 

3.Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych. 

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele 
nieruchomości są obowiązani złożyć w terminie do dnia 28 luty 2013 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Adam Kucharski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 lutego 2013 r.

Poz. 730



  

   POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM  

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI     

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RUDNIK 

 

 

2. DZIEŃ – MIESIĄC – ROK 

 

 

 

 Podstawa prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

Miejsce składania 

deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2005 r. ,Nr 236, poz. 2008 z późn zm.) 

 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Rudnik 

 

Urząd  Gminy w  Rudniku 

Rudnik 71 

22-330 Rudnik, pok. nr 3 lub pocztą na wskazany wyżej adres  

 

  

Nazwa i adres siedziby 

organu właściwego do 

złożenia deklaracji: 

 

Wójt Gminy Rudnik 

Rudnik 71 

22-330 Rudnik 

 

A. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(proszę  zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

 

 

pierwsza deklaracja               korekta  deklaracji (data zaistnienia zmian)___-____-_____         

 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
              (proszę  zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  

           właściciel nieruchomości 

  

           współwłaściciel, współposiadacz 

 

            najemca, dzierżawca 

 

            inny podmiot władający nieruchomością 

 

 

 

 

1.PESEL 
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C. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 OSOBA FIZYCZNA 

3. Nazwisko 

 

 

4. Pierwsze imię, drugie imię 5. Nazwisko rodowe 

6.Data urodzenia (dzień –miesiąc -

rok) 

 

____- ____-__________ 

 

7. Imię ojca 8.Imię matki 

9. Nr  telefonu   

 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 
10. Miejscowość 11. Nr domu 12. Kod pocztowy 13. Poczta  

 

 

 

 

 

E. DANE DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES 

NIERUCHOMOŚCI 
14.Kraj  15. Województwo 16. Powiat 

 

 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu  

 

 

20. Nr lokalu  

 

 

21. Miejscowość  22. Kod pocztowy 23. Poczta 

 

 

 

F. OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ 

ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY: 
           (proszę  zaznaczyć właściwy kwadrat) 

24. 

   

 TAK                                                                NIE 

 

 

G. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W 

CZĘŚCI  

„ D” NINIEJSZEJ DEJKLARACJI 

ZAMIESZKUJE: 

25. 

 

 

………………….osób 

 
(należy podać liczbę mieszkańców) 
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H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
26. 

Liczba mieszkańców 
(proszę wpisać liczbę z pozycji 25) 

 

27. 

 

              ……………….osób 

28.  

Miesięczna stawka opłaty za jednego 

mieszkańca 

 
(proszę  zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

29. 

  

7,00  zł 

 
Jeżeli zaznaczono 

TAK w dziale F 

30. 

 

                10,00 zł 

 

Jeżeli zaznaczono 

NIE w dziale F 

31. 

Wysokość miesięcznej opłaty  

 

(proszę wypełnić tylko jedno pole) 

 

1. w przypadku odpadów zbieranych  

      i odbieranych w sposób selektywny, 

 jest to iloczyn pozycji 27 x 29; 

2. w przypadku wyłącznie odpadów 

zmieszanych jest to iloczyn pozycji 27 x 

30. 
 

 

32. 

 

 

 

 

 

…………. zł 

 

(poz. 27 x 29) 

(należy podać kwotę w 

PLN) 

33. 

 

 

 

 

 

………….. zł 

 

(poz. 27 x 30) 

(należy podać kwotę w 

PLN) 

34. 

        Wysokość opłaty należnej za cały rok  

 
1. w przypadku odpadów zbieranych  

      i odbieranych w sposób selektywny, 

 jest to iloczyn pozycji 32 x 12 m-cy ; 

       2 . w przypadku wyłącznie odpadów 

zmieszanych    

jest to iloczyn pozycji 33 x 12 m-cy. 

 

35. 

 

 

…………. zł 

 

(poz. 32 x 12 m – cy lub poz. 33 x 12 m – cy ) 

(należy podać kwotę w PLN) 

 

 

 

 

 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć 

jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - oświadczam, że podane przeze 

mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity - Dz. 

U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Rudniku, 

Rudnik 71, 22-330 Rudnik danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego. 

 

 

 

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

 

               (miejscowość i data)                                                                  (czytelny podpis 
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J. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy 

z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z 

poźn. zm.). 

 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Rudnik o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 28 lutego 2013 roku lub 14 dni od dnia zamieszkania 

na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

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

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, 

właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Rudnik w terminie 14 dni 

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

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Rudnik określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami,  

 

5. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy złożonej deklaracji. 

 

 

 

6.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 15 dnia każdego następnego miesiąca 

którego dotyczy opłata (zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/92/2012 Rady Gminy w Rudniku z dnia 20 grudnia w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 

 

7. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Rudniku , Rudnik 71 pokój nr 3  - Sekretariat, 

bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres. 

 

8. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/93/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

deklarujący, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo 

domowe, składa dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan. 
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