
NR DEKLARACJI.........................      Załącznik do Uchwały Nr VI/55/2015                    

                                                    Rady Gminy Rusiec z dnia 23 czerwca 2015 r.   
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY 

RUSIEC 
Podstawa prawna: 
 
 
Składający: 
 
 
Termin składania: 
 
 
Miejsce składania 
deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, 1593 oraz z 2015 r. poz. 87) 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na 
terenie Gminy Rusiec 
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub 
wysokości opłaty 
 
Urząd Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec 

Nazwa i adres siedziby 
organu właściwego  
do złożenia deklaracji: 

Wójt Gminy Rusiec 
Urząd Gminy w Ruścu ul. Wieluńska 35 
97-438 Rusiec 

 

    A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
                   (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  □ pierwsza deklaracja                                  □ zmiana danych zawartych w deklaracji 
 

     A1.Przyczyny złożenia zmiany deklaracji (zmian miejsca zamieszkania: teren gminy, poza gminę, inne) 
 

 

    B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
         (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    □ właściciel                                                  □ współwłaściciel   

    □  inny podmiot władający nieruchomością       □ użytkownik wieczysty  
 

    C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
    Rodzaj składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. □ osoba fizyczna    □ osoba prawna      □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

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

 2.  
      

Pesel NIP Regon 

3. 4. 5. 

Adres zamieszkania / Adres siedziby  

Kraj Województwo Powiat 
 6. 
 

7. 8. 

Gmina Ulica Nr domu  Nr lokalu 
9. 
 

10. 11. 12. 

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu (nieobowiązkowy) 

13. 

Adres email (dane nieobowiązkowe) 
16. 
 

14. 15. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

    D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość Ulica 

17.  
 

18. 
 

Nr domu Nr lokalu 

19. 
 

20. 

Kod pocztowy Poczta 

21. 22. 

 Nieruchomość wskazana w części D jest: 
          (proszę zaznaczy właściwy kwadrat) 

□ zamieszkała 
      (nieruchomość, na 
której zamieszkują 
mieszkańcy) 
 
 
 
  
Właściciel takiej 
nieruchomości 
wypełnia dział F, I 

□ niezamieszkała, na której 
powstają odpady komunalne 
(nieruchomości wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
obiekty użyteczności publicznej, szkoły, 
szpitale, cmentarze itp.) 
 
  
Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia dział H, I 

□ na której znajdują się 
domki letniskowe, lub inne 
nieruchomości 
wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie 
przez część roku 
 
Właściciel takiej 
nieruchomości 
wypełnia dział G, I 

□ w części zamieszkała 
oraz w części niezamieszkała 
oraz z domkami letniskowymi 
na której powstają odpady 
komunalne 
 
 
Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia 
działy F, G, H, I 

  
E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
      wskazanej w części D niniejszej deklaracji 
      będzie prowadzona selektywna zbiórka  
      odpadów komunalnych  
 

       
        □ TAK                 □ NIE  

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej 
w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 
 
 
 

23.       
 
 

 
 
 

(należy podać ilość osób 1-6) 

24.     
 
 

 
 
 

(należy podać ilość osób 
powyżej 6)  

 
Miesięczna stawka opłaty za jednego  
mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-6 
osób 
 
 
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

25.    □ …...... zł 
 
 

jeżeli zaznaczono TAK  
w dziale E 

26.    □ …..... zł 
 
 

jeżeli zaznaczono NIE   
w dziale E 

 
Miesięczna stawka opłaty za siódmego  
i kolejnego mieszkańca dla nieruchomości 
zamieszkałej przez więcej niż 6 osób 
 
 
(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

27.    □ …...... zł 
 
 

jeżeli zaznaczono TAK  
w dziale E 

28.    □ …..... zł 
 
 

jeżeli zaznaczono NIE   
w dziale E 

 
Wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości 
zamieszkałej przez 1-6 osób 
proszę wypełnić tylko jedno pole: 
        1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób 
            selektywny  jest to iloczyn pozycji 23 x 25  
        2. w przypadku odpadów które nie są zbierane i odbierane w        

sposób selektywny jest to  iloczyn pozycji 23 x 26 

29.  
 
 
 

 
(poz. 23 x poz. 25) 

(należy wpisać kwotę w  PLN) 

30. 
 
 
 

 
(poz. 23 x poz. 26) 

(należy wpisać kwotę w  PLN) 



Wysokość miesięcznej opłaty dla siódmego  
i kolejnego mieszkańca zamieszkującego 
nieruchomość 
proszę wypełnić tylko jedno pole: 
        1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób 
            selektywny  jest to iloczyn pozycji 24 x 27  
        2. w przypadku odpadów które nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny jest to iloczyn pozycji  24 x 28 

31.  
 
 
 

 
(poz. 24 x poz. 27) 

(należy wpisać kwotę w  PLN) 

32. 
 
 
 

 
(poz. 24 x poz. 28) 

(należy wpisać kwotę w  PLN) 

Wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości 
zamieszkałej przez 7 osób  
i więcej 
proszę wypełnić tylko jedno pole: 
        1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób 
            selektywny  jest to suma pozycji 29 + 31 
        2. w przypadku odpadów które nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny jest to suma pozycji 30 + 32 

33. 
 
 
 

 
(poz. 29 + poz. 31) 

(należy wpisać kwotę w  PLN) 

34. 
 
 
 

 
(poz. 30 + poz. 32) 

(należy wpisać kwotę w  PLN) 
 

G. Dotyczy wysokości opłaty dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe,                  
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,        
wykorzystywanej jedynie przez część roku 

Ilość domków letniskowych znajdujących się na 
terenie nieruchomości 
 
 

35. 

 
Wielkość opłaty ryczałtowej od domku letniskowego 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

36. 

Ryczałtowa wysokość opłaty za inną nieruchomość 
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

37. 

 
Ryczałtowa wysokość opłaty dla nieruchomości na 
której znajdują się domki letniskowe i za inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe za rok 

38. 
 

 
 

(poz. 35 x poz. 36 + poz. 37) 
(należy wpisać kwotę w  PLN) 

 

 H. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
     odpady komunalne  

 
II. Stawka opłaty za pojemnik  

 
I. Wielkość 

pojemników na odpady  
komunalne a. jeżeli 

zaznaczono TAK 
w dziale E 

b. jeżeli 
zaznaczono NIE  

w dziale E 

  
III. Liczba pojemników  

 
IV. Wysokość miesięcznej 
opłaty (iloczyn kolumn IIa x 

III lub  IIb x III) 

120 l  …...... zł …...... zł   
240 l  …...... zł …...... zł   
1100 l …...... zł …...... zł   
7500 l …...... zł …...... zł   

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ( suma kwot kolumny IV) 
 

39. 
 
 
 

(należy podać kwotę w PLN) 

 I. Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Wielkość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami wynosi 
(suma opłat miesięcznych z punktów  
F + G + H) 
  

40. 
 

 
 
 

(suma punktów F + G + H) 
(należy podać kwotę w PLN) 

J.  DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
 
 
 

Data (dzień – miesiąc - rok) Czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 K. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie:  
 
1. Zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 
2. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399. z późn. 
    zm.): 

 
- w razie niezłożeni deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
 wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta 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 przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
 średnią ilość odpadów komunalnych powstającą na nieruchomościach o podobnym charakterze, 
 

 - w sprawach dotyczących opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia  
  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi,  
  burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

 
 
 

Objaśnienia: 
 

1.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Rusiec o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

 
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy  Banku Spółdzielczego 
w Ruścu  nr 18 9264 0009 0000  0097 2000 0020, lub w kasie Urzędu Gminy, lub u inkasenta, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Ruścu w sprawie 
określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
3. Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Gminy Rusiec  w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty za pojemnik.  
 
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Rusiec w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
 
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy, co dwa miesiące, do 15 dnia kolejnego miesiąca, z dołu, następującego po 2 
miesiącach, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rusiec Nr IV/31/2015  z  dnia 3 marca 2015 r. w sprawie 
określenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

6. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędy Gminy w Ruścu , ul. Wieluńska 35 pok. nr 13, przesłać drogą pocztową na  wskazany 
wyżej adres za potwierdzeniem odbioru lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Ruścu za pośrednictwem  Platformy 
Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku w formatach: PDF,     
    DOC lub ODT. 
 


