
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości literami drukowanymi, kolorem czarnym lub granatowym

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudziniec

Miejsce składania
deklaracji Urząd Gminy w Rudzińcu, 44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26

A. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja                                   zmiana danych zawartych w deklaracji
                                                               rok/miesiąc........................

B. SKŁĄDAJĄCY DEKLARACJĘ 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

         1.właściciel, użytkownik wieczysty              2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty 
                                                                   

          3.jednostka organizacyjna lub                      4. inny podmiot władający nieruchomością   
osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
            osoba fizyczna                            osoba prawna                          jednostka organizacyjna nieposiadająca 
                                                                                                                osobowości prawnej

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

1.

Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP, KRS (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

2.      

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Ulica Nr domu/ nr lokalu
3. 4.

Kod pocztowy Miejscowość
5. 6.

Kraj Dane kontaktowe (telefon, e-mail  ZALECANE)
7. 8.



D. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

Ulica Nr domu/ nr lokalu
9. 10.

Miejscowość Numer działki, na której znajduje się budynek 
(należy wypełnić gdy nie wypełniono poz. 4)

11. 12.

Oświadczam że nieruchomość wskazana w części D jest: 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

            Zamieszkała
            W części zamieszkała i w części 
            niezamieszkała z tym, że na części 
            niezamieszkałej wytwarzane są odpady 
            komunalne                                      

OBLICZANIE WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej 
w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

13. (należy podać liczbę osób)

Deklarowany sposób zbierania odpadów 
komunalnych
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

14. SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA 

15. BRAK 
SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI

Miesięczna stawka opłaty, określona w uchwale Rady 
Gminy Rudziniec w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty

16.

                                           zł

17.

                                   zł

Opłata miesięczna (należy pomnożyć liczbę osób 
zamieszkujących nieruchomość przez stawkę opłaty

18. (poz.13 x 16)

                                           zł

19. (poz. 13 x 17)

                                    zł

F. Dotyczy nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, gdy na części 
niezamieszkałej wytwarzane są odpady komunalne
Oświadczam, ze na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji, odpady komunalne na części 
niezamieszkałej zbierane są w pojemnikach o pojemności:
I. Wielkość 
pojemników na 
odpady komunalne

II. Stawka opłaty za pojemnik III. Deklarowana 
liczba 
pojemników 

IV. Wysokość miesięcznej 
opłaty (iloczyn kolumny II.a 
x III lub II.b x III)

a. zbiórka 
selektywna

b. brak 
selektywnej 

zbiórki
0,12 m3

0,24 m3

1,1 m3

3 m3

5 m3

7 m3

Suma kwot z kolumny IV 20.                                                                         zł
Opłata miesięczna (suma kwot z poz. 18 lub poz. 19 + 
poz. 20

21.
                                                                              zł



G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………………….                            ……………………………………..
             (miejscowość i data)                                                              (czytelny podpis)

Pouczenie:
1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu  wykonawczego, zgodnie z art. 3a 
ustawy z dnia 17 czerwca1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014r.  poz. 1619 
z późn. zm.).

Objaśnienia:
1. Właściciel  nieruchomości  zamieszkałej  jest  obowiązany  złożyć  deklarację   o  wysokości  opłaty  za  

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

2. 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 jest obowiązany złożyć nową deklarację 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. Jeżeli wpisane w deklaracji stawki opłat nie będą zgodne z obowiązującymi albo gdy wymagane rubryki  
nie zostaną wypełnione lub będą wypełnione błędnie albo zostanie użyty niewłaściwy druk deklaracji, to  
organ wezwie właściciela do niezwłocznego uzupełnienia (lub poprawienia) deklaracji.

4. Nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała to taka, w której prócz lokali mieszkalnych  
zamieszkałych przez mieszkańców, są także lokale niezamieszkałe, lecz wykorzystywane na działalność  
gospodarczą  lub  inną,  podczas  której  wytwarzane  są  odpady komunalne  (np.  sklepy,  siedziby  osób 
prawnych,  przedszkola, kluby,  itp.).  W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi 
biurowej  działalności  gospodarczej  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  uiszcza  się  w 
ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

5. Liczba pojemników – należy podać liczbę pojemników na odpady komunalne zmieszane, które  w ciągu  
1  miesiąca  wypełnią  łącznie  wszystkie  podmioty  zajmujące  w  danej  nieruchomości  lokale 
wykorzystywane na działalność gospodarczą i inną.

6. Właściciel  nieruchomości  zamieszkałej  wypełnia  część  A,  B,  C,  D,  E,  G  deklaracji,  a  właściciel  
nieruchomości  częściowo zamieszkałej  i  częściowo niezamieszkałej,  wypełnia  część  A.  B,  C,  D,  E, 
F i G.

7. Pola w części E i F dotyczące miesięcznej stawki opłaty za 1 mieszkańca oraz stawki opłaty za pojemnik  
będą w deklaracji wypełnione stawkami przyjętymi w stosownej  uchwale Rady Gminy Rudziniec.


