Uchwała Nr VIII/43/2019
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

za

gospodarowanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz.506 ), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.
zm.) - 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
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§3
Traci moc uchwała Nr XIII/53/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 grudnia 2015 r. w
sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI,
KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Nr dokumentu

Załącznik
do uchwały Nr VIII/43/2019
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 marca 2019 r.

D-O
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, użytkowników lub posiadaczy nieruchomości zamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Rudnik

Termin składania :

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Gminy Rudnik

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY RUDNIK
RUDNIK 71
22-330 RUDNIK

B. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
R
(proszę
zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. pierwsza deklaracja

2. korekta deklaracji *

* uzasadnienie przyczyny korekty i data zaistnienia zmiany (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. zmiana ilości osób (miesiąc- rok)

…………………

2. zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych………………..
3. inne………………………………………………………………………

C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości
2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz nieruchomości
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D. DANE PODMIOTU SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. osoba fizyczna
Imię i nazwisko
Numer PESEL

Nr telefonu

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
Województwo

Kraj

Gmina

Powiat

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy poczta

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Województwo

Kraj

Gmina
Miejscowość

Ulica

Powiat
Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy poczta

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oświadczam, ze na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji
zamieszkuje:
(należy podać liczbę osób)
Odpady komunalne gromadzone są i będą w sposób:
selektywny
nieselektywny
Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów stanowi iloczyn liczby osób
zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części D.3.oraz stawki opłaty ustalonej w
drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Rudnik w kwocie

6,50 zł w przypadku odpadów i odbieranych w sposób selektywny

11,00 zł w przypadku odpadów wyłącznie zmieszanych
Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
………………….zł ( słownie:…………………………………………………………….)
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F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)

G. PODPIS WŁAŚCICIELA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA

…………………………………
miejscowość i data)

……………………………………
(czytelny podpis

H. ADNOTACJE ORGANU

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 2018 r. poz.
1314 z późn zm.).
2.

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