POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Załącznik
do Uchwały Nr XII/83/2019
Rady Gminy Rudna z dnia 13 listopada 2019 r.

DOK-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
poz. 1454 z późn. zm.)

Dz. U. 2018,

Składający:
właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Rudna
Miejsce składania: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

A.

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY RUDNA
PLAC ZWYCIĘSTWA 15, 59-305 RUDNA

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.

1. Cel złożenia deklaracji – okoliczność powodująca złożenie deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez
postawienie znaku „X” )

□

□

1. pierwsza deklaracja
obowiązuje od....................................

2. zmiana/korekta danych w deklaracji:
obowiązuje od....................................

(wpisać miesiąc i rok)

□

(wpisać miesiąc i rok)

3. wygaśnięcie obowiązku obowiązuje od....................................
(wpisać miesiąc i rok)

W razie zmiany/korekty danych proszę podać uzasadnienie:

4.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

C.

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

□
□
□
□

1. Właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości
2. Współwłaściciel/współużytkownik wieczysty nieruchomości (ilość współwłaścicieli .......)
3. Zarządca nieruchomości wspólnej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej
4. Inny sposób władania nieruchomością (wpisać jaki ..............................................................................)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. Osoba fizyczna
4. Pierwsze imię/drugie imię

3. Nazwisko
5. Data urodzenia (dzień-miesiac-rok)

6. PESEL

7. Nr telefonu :

D.2. Pozostałe podmioty (dot. właścicieli nieruchomości niebędących osobami
fizycznymi)
8. Pełna nazwa podmiotu
9. NIP

10. REGON

11. Telefon:

12. Osoby upoważnione do reprezentowania
1…………………………………… podstawa umocowania: ………………………………………
(imię, nazwisko),

2…………………………………… podstawa umocowania: ………………………………………
(imię, nazwisko),

Sposób reprezentacji (należy wpisać, czy pełnomocnik działa samodzielnie, czy posiada pełnomocnictwo łączne)
…..............................................................................................................................................................................................................................

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

23. Nr telefonu:

19. Nr lokalu

24. Adres e-mail:

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż w punkcie D.3)
25. Kraj

26. Województwo

27. Powiat

28. Gmina

29. Ulica

30. Nr domu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

34. Poczta

31. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
35. Ulica

36. Nr domu

37. Nr lokalu

48. Miejscowość

39. Kod pocztowy

40. Poczta

41. Obręb i nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów i budynków

F.1 KOMPOSTOWANIE ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)
42. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą
kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji :

□tak

□nie

F.2 WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

stawka opłaty
określona w Uchwale Rady
Gminy Rudna [zł/miesiąc]

43.

44.

.....................

.....................

Kwota opłaty
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki
opłaty)
[zł/miesiąc]
45.

....................

F.3 ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Kwota zwolnienia (iloczyn kwoty opłaty z poz. 45 i liczby miesięcy, na które
przysługuje zwolnienie)

Zwolnienie na podstawie § 3 Uchwały Rady Gminy Rudna w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr XII/84/2019 z dnia
13 listopada 2019 r.

46.

.................................

F.4 WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU
KOMPOSTOWANIA
ODPADÓW
ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI
ZE
SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW
UWAGA: zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Zwolnienie częściowe na podstawie § 2 Uchwały Rady Gminy Rudna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nr XII/84/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.
Stawka opłaty
Kwota opłaty
Liczba osób zamieszkujących
(określona w Uchwale nr XII/84/2019
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki
nieruchomość
opłaty)
[zł/miesiąc]

Rady Gminy Rudna z dnia 13
listopada2019 r. [zł/miesiąc])
pomniejszona o kwotę zwolnienia z
tytułu kompostowania (określoną w §
2 ww. Uchwały)

47.

48.

49.

.................................

..............................

.................................

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*
1

51.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka
osoby upoważnionej)

50. Data

__ __ - __ __ - __ __ __ __
dzień miesiąc
rok

..............................................................................

I. POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.)
2. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Rudna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Rudna w terminie
do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5. Zgodnie z art. 6o w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
6. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania 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 (tj.Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm..)

H. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA
DO DEKLARACJI DOK-1
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w gminie Rudna, na których zamieszkują mieszkańcy, do których
ma zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. z 2018 r.
poz.1454 z późn. zm.)
CZĘŚĆ A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Rudna. Formularz można złożyć osobiście w Urzędzie
Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej w postaci pliku PDF lub
obrazu deklaracji: a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie www.bip.rudna.pl w
zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza, b) opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub
profilem zaufanym z platformy e-PUAP,
CZĘŚĆ B. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do Wójta Gminy Rudna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
b) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany (np. w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość)
1) poz. 1 – kwadrat 1 należy zaznaczyć, jeżeli właściciel nieruchomości po raz pierwszy wypełnia deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) poz. 2 – kwadrat 2 należy zaznaczyć, jeżeli liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość zmieniła się; należy wówczas
podać miesiąc kalendarzowy i rok, w którym nastąpiła zmiana. Pozycję tą należy również zaznaczyć w przypadku gdy dokonuje
się korekty uprzednio złożonej deklaracji (np. sprostowania omyłki),
3) poz. 3 – kwadrat 3 należy zaznaczyć, jeżeli dana nieruchomość przestała być nieruchomością zamieszkałą; należy wówczas
podać miesiąc i rok następujący po miesiącu, w którym z nieruchomości wyprowadził się ostatni mieszkaniec,
4) poz. 4 – należy wpisać uzasadnienie do zmiany danych lub ich korekty (wypełnia się w przypadku zaznaczenia kwadratu 2
lub 3); należy wpisać jakie np. błędy lub nieścisłości znajdowały się w poprzedniej deklaracji, lub zmianę danych dot. systemu
segregowania, zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez
Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.
CZĘŚĆ C PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1) kwadrat 1 - zaznaczają właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości
2) kwadrat 2 - zaznaczają współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści – dot. nieruchomości, która ma więcej niż jednego
właściciela lub więcej niż jednego użytkownika wieczystego;
3) kwadrat 3 - dotyczy nieruchomości zamieszkałych w budownictwie wielorodzinnym – zaznacza się go wówczas, gdy dla tych
nieruchomości obowiązki właściciela przejmuje zarządca i on składa deklarację w imieniu wszystkich lokatorów.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 UCPG, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
W przypadku wskazanym wyżej (jeżeli zarząd został wybrany), wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości, w tym składanie
deklaracji, zamiast właścicieli wykonują podmioty sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności
lokali. W tym zakresie zarząd przejmuje obowiązki ciążące na każdym z właścicieli nieruchomości niejako z osobna i wykonuje
za nich te obowiązki.
Jeśli jednak zarządca nie został wybrany, deklarację składa każdy właściciel nieruchomości, lokalu mieszkalnego
(zaznaczając kwadrat 2 lub 4).
Ta sama zasada dotyczy nieruchomości towarzystw budownictwa społecznego oraz mieszkań komunalnych.
4)
kwadrat 4 - zaznacza się wówczas, gdy korzystamy z mieszkania w inny sposób niż wskazany wyżej; obok należy również
dopisać, na jakich zasadach korzystamy z lokalu.
CZĘŚĆ D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1) Część D.1., poz. 3-7 wypełniają osoby fizyczne,
2) Część D.2 – wypełniają podmioty nie będące osobami fizycznymi (np. osoby prawne, zarządcy wspólnot itp.), w poz. 12 należy
wpisać imię i nazwisko oraz podstawę umocowania np. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć
dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno

być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą
skarbową (17 zł).
3) Część D.3 – osoby fizyczne wpisują miejsce faktycznego zamieszkania, zaś pozostałe podmioty - miejsce, w którym mają swoją
siedzibę.
4) Część D.4. – wypełnia się tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż ten wskazany w części D.3.
CZĘŚĆ E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
W poz. 35-41 należy wpisać położenie i adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, dla której będzie naliczana opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku, gdy nieruchomość jest w części niezamieszkała, należy
złożyć deklarację dot. części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
CZĘŚĆ F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Część F.1.
w poz. 42 –W części tej oświadczamy czy odpady biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego są kompostowane na terenie
nieruchomości czy będą oddawane do pojemników.
UWAGA: dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Część F.2
poz. 43 - należy wpisać faktyczną liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
poz. 44 - wpisujemy wysokość stawki opłaty wynikającej z uchwały Rady Gminy Rudna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty, które wynoszą:
- 29 zł od osoby na miesiąc
Poz. 45 - pozycja „Kwota opłaty” - tu wpisujemy kwotę wynikającą z pomnożenia pozycji 43 i 44
np. gdy na nieruchomości mieszka 5 osób, wpisujemy 43 (5 osób x 29 zł = 145,00 zł)
Część F.3
Poz. 46 – pozycja „Kwota zwolnienia” - kwota wynikająca z pomnożenia poz. 45 i liczby miesięcy, na które przysługuje zwolnienie.
Zwolnienie przyznawane jest dla właścicieli nieruchomości, w części dotyczących gospodarstw domowych, w których dochód nie
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Część F.4 Kwota zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych
UWAGA: zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostującymi odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Poz. 47. - należy wpisać faktyczną liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
Poz. 48 - wpisujemy wysokość stawki opłaty wynikającej z uchwały Rady Gminy Rudna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty dotyczącej zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów,
pomniejszoną o kwotę zwolnienia wynikającąj z uchwały Rady Gminy Rudna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty dotyczącej zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów
(np. 29 zł – 3,00zł = 26,00 zł)
Poz. 49 - pozycja „Kwota opłaty” - tu wpisujemy kwotę wynikającą z pomnożenia pozycji 47 i 48
np. gdy na nieruchomości mieszka 5 osób i odpady są kompostowane (5 osób x 26,00 zł = 130,00zł)
Opłatę określoną w poz. 45 lub 49 należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez BS Wschowa
o/Rudna, gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu podając adres nieruchomości, dla której wnoszona jest opłata, w terminach:
1) za dany miesiąc do 30 dnia każdego miesiąca, przy czym w miesiącu lutym do 28 dnia tego miesiąca.

Klauzula informacyjna w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
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 (RODO) ,informujemy że:
•

•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy
Rudna z siedzibą w Urzędzie Gminy Rudna, 59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@rudna.pl,
tel. 76 74 92 100

1)

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do:

•

naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

•

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi

2)

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia w związku z wykonywaniem
zadań

3)

Twoje dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
•

4)

na czas obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi roszczeń i postępowań egzekucyjnych tj. 5 lat

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu.

prawo

5)

Posiadasz prawo wniesienia skargi do UODO, Warszawa, ul. Stawki 2,
gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać
zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niepodanie danych może skutkować wydaniem decyzji administracyjnej określającej
wysokość opłaty.

