E.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
24.
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób

2

zmieszany

selektywny

selektywny z
kompostowaniem

25.

Stawka opłaty ³
a) odpady zbierane w sposób zmieszany: 14,00 zł lub 11,00 zł - jeżeli na nieruchomości
zamieszkuje więcej niż 4 mieszkańców
b) odpady zbierane w sposób selektywny: 9,00 zł lub 7,00 zł - jeżeli na nieruchomości
zamieszkuje więcej niż 4 mieszkańców
c) odpady zbierane w sposób selektywny z gromadzeniem frakcji biodegradowalnej w
kompostowniku lub na pryzmie kompostowej: 7,00 zł lub 6,00 zł - jeżeli na
nieruchomości zamieszkuje więcej niż 4 mieszkańców
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2.

………...… zł
26.
……..… osób

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 25 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną 27.
w poz. 26) 4
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na nieruchomości wskazanej w
części D.2., a na niej nie zamieszkujących 5

F.

………...… zł

28.
……..… osób

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
29. Data

30. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
W przypadku nieuiszczenia opłaty z poz. 27 w terminie określonym uchwałą Nr IX/66/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2016 r. lub uiszczenia jej w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm).

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca. W wypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 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 uzasadnione szacunki.

G.

ZAŁĄCZNIKI 5
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA
1

W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi
odsetkami. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
3
Należy wskazać właściwą stawkę stawkę, w zależności od wyboru metody zbierania odpadów komunalnych.
4
Opłatę należy uiszczać raz na miesiąc, z dołu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstało
zobowiązanie.
2

5

W odniesieniu do osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na nieruchomości wskazanej w części D.2., a na niej nie
zamieszkujących, do deklaracji należy dołączyć jeden z dokumentów określonych uchwałą Nr IX/68/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29
czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj: a) zaświadczenie lub oświadczenie o uczących się osobach
pozostających poza miejscem zamieszkania; b) zaświadczenie lub oświadczenie o osobach przebywających poza granicami Gminy
Rudka; c) zaświadczenie lub oświadczenie o osobach przebywających poza granicami kraju.

