DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 3 lipca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki

Poz. 4213

Data: 2018-07-03 13:36:19

UCHWAŁA NR PR.0007.105.2018
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 6n
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1523)
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze Miasta Ruda
Śląska stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały obowiązujący od dnia wejścia w życie niniejszej
uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze Miasta Ruda
Śląska stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
§ 3. Właściciel nieruchomości składa deklarację w Urzędzie Miasta w terminie 14 dni, od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. 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 właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia zmiany.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr PR.0007.221.2017 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
Kazimierz Myszur
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr PR.0007.105.2018
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 21 czerwca 2018 r.
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017 r. poz. 1289 ze zm.).

Składający

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta Ruda Śląska, na których powstają odpady komunalne.

Termin składania

Do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty. Kolejne deklaracje należy
składać 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 w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
PLAC JANA PAWŁA II 6
41-709 RUDA ŚLĄSKA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017 r. poz. 1289 ze zm.).
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
1. pierwsza deklaracja (dzień - miesiąc – rok)1)
3. wygaśnięcie (dzień - miesiąc – rok)

3)

5. korekta deklaracji (dzień - miesiąc – rok)5)

_ _ -_ _ - _ _ _ _
_ _ -_ _ - _ _ _ _

_ _ -_ _ - _ _ _ _

2. zmiana danych (dzień - miesiąc – rok)2)
4. zmiana stawki opłaty (dzień - miesiąc – rok)

4)

_ _ -_ _ - _ _ _ _

_ _ -_ _ - _ _ _ _

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017 r.
poz. 1289 ze zm.)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

zarządca

użytkownik

inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) …………………………………………………………………………………………………………………………

C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna*

osoba prawna**

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej**

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Nazwisko*/Nazwa pełna**

4. Imię*

6. NIP**

5. Numer PESEL*

7. REGON**

8. Numer KRS**

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI

15. Nr lokalu

(wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby)

19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu
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C.5. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
(wypełnia się jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)
29. Liczba współwłaścicieli
(jeżeli składających deklarację współwłaścicieli, jest więcej niż dwóch należy dołączyć
odpowiednią liczbę załączników nr 1, określających każdego kolejnego współwłaściciela
oraz uzupełnić część K deklaracji)

……………………

C.6. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 6)
30. Nazwisko

31. Imię

32. Numer PESEL

C.7. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA
33. Kraj

34. Województwo

35. Powiat

36. Gmina

37. Ulica

38. Nr domu

40. Miejscowość

41. Kod pocztowy

42. Poczta

39. Nr lokalu

C.8. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania)
43. Kraj

44. Województwo

45. Powiat

46. Gmina

47. Ulica

48. Nr domu

50. Miejscowość

51. Kod pocztowy

52. Poczta

49. Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI
Należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne, a w przypadku posiadania większej
liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 2 i/lub załącznik nr 3 do deklaracji.
53. Gmina

54. Ulica

55. Nr domu

Ruda Śląska
56. Nr lokalu

57. Kod pocztowy

58. Numer geodezyjny działki, z której składa się nieruchomość wraz z oznaczeniem księgi wieczystej
(wypełnić w przypadku braku numeru nieruchomości)

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
59. Załącznik nr 1 - Wykaz współwłaścicieli
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

TAK

60. Ilość załączników nr 1

NIE

61. Załącznik nr 2 - Informacja o nieruchomościach zamieszkałych
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

TAK

NIE

63. Załącznik nr 3 - Informacja o nieruchomościach niezamieszkałych
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

TAK

62. Ilość załączników nr 2

64. Ilość załączników nr 3

NIE

F. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH7)
Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D lub w załączniku nr 2 do deklaracji odpady komunalne
zbierane będą w sposób selektywny
Liczba osób zamieszkałych
65.

Stawka opłaty
(zgodnie z obowiązującą uchwałą)
66.

Wysokość opłaty miesięcznej [zł]
67.
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G. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH8)
Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D lub w załączniku nr 3 do deklaracji odpady komunalne zbierane
będą w sposób selektywny do pojemników podanych w tabeli w poz. 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104.

Rodzaj pojemnika

Stawka opłaty
(zgodnie z obowiązującą
uchwałą)

Wysokość opłaty
miesięcznej
[zł]

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Liczba
pojemników

Imię, Nazwisko/Nazwa
wytwórcy odpadów

Pojemnik 60 l
Pojemnik 120 l
Pojemnik 140 l
Pojemnik 240 l
Pojemnik 360 l
Pojemnik 1 100 l
Pojemnik 3 000 l
Pojemnik 5 000 l
Pojemnik 7 000 l
Pojemnik 10 000 l
Kwota należnej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
stanowi sumę kwot wykazanych w poz.: 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94,
98, 102, 106.

108.

H. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ9)
Kwota należnej opłaty stanowi sumę kwot wykazanych w poz. 67 i 108

109.

zł

I. INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU10) (należy obowiązkowo wypełnić w przypadku wyboru
w części B poz. 1 pkt. 3 deklaracji)
110. Opis stanu faktycznego

J. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta
Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
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3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania miasta Ruda Śląska, określonego
przepisami prawa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego dotyczy
niniejsza deklaracja.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi
przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.)
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością oraz zobowiązuję się wnosić opłatę wskazaną
w poz. 109 – w terminie określonym uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska11).
Oświadczam, że znane mi jest, iż w przypadku prowadzenia nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
Rada Miasta określiła wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).
Właściciele są zobowiązani do zawiadomienia Organu – Prezydenta Miasta Ruda Śląska o każdej zmianie swojego adresu
do korespondencji.
111. Imię

112. Nazwisko

113. Telefon kontaktowy

114. Data (dzień – miesiąc – rok)

115. Czytelny podpis/podpis i pieczęć składającego deklarację12)

__-__-____
116. Imię

117. Nazwisko

118. Telefon kontaktowy

119. Data (dzień – miesiąc – rok)

120. Czytelny podpis/podpis i pieczęć składającego deklarację

12)

__-__-____
L. ADNOTACJE URZĘDOWE (WYPEŁNIA ORGAN)
Data złożenia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)

__-__-____
Uwagi:

Czytelny podpis/podpis i pieczęć przyjmującego deklarację
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Objaśnienia:
1)

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilości osób zamieszkałych,
ilości pojemników na odpady komunalne, sezonowego zmniejszenia ilości odpadów itp.), 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.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w ciągu miesiąca (do innej gminy), mieszkaniec opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana, uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła
zmiana.
W przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu poza granicami miasta
Ruda Śląska powyżej 1-go miesiąca itp.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji wypełniając część B, C, D, E, F, G, H oraz K deklaracji.
W części I należy przedstawić opis stanu faktycznego i powołać okoliczności, które potwierdzają ten opis.
W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w odrębnej uchwale, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia
nowej deklaracji, chyba że wydano wobec niego decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel tej nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia obowiązywania uchwały zmieniającej wysokość stawki.
W przypadku korekty deklaracji (np. błędne wpisanie liczby osób zamieszkałych, błędne wpisanie obowiązującej stawki opłaty, błędne wyliczenie wysokości opłaty itp.),
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji wypełniając część B, C, D, E, F, G, H oraz K deklaracji.
W przypadku wypełnienia części C.6. należy wypełnić część K deklaracji.
Opłata dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz obowiązującej stawki opłaty: poz. 65 x poz. 66.
Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz obowiązującej stawki opłaty.
W przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej opłatę wylicza się w części H jako sumę opłat wyliczonych w części F i G.
Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i powołać okoliczności,
które potwierdzają ten opis. Wypełnia się w przypadku wyboru w części B poz.1 pkt 3.
Deklaracja stanowi podstawę do wnoszenia opłat w terminie określonym w odrębnej uchwale, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska,
przekazem lub w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska.
W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pod deklaracją powinny podpisać się osoby reprezentujące składającego
deklarację zgodnie ze sposobem reprezentacji przewidzianym w KRS, statucie lub innym akcie prawnym albo pełnomocnik/pełnomocnicy (na podstawie rozdziału 3a
Ordynacji podatkowej). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz części IV załącznika ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI
WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli
nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)
A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Nazwisko/Nazwa pełna
Imię
NIP

Numer PESEL
REGON

KRS

A.2 ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu

A.3 ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części A.2)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DEKLARACJI
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH
Lp.

ADRES
lokalizacji punktu
wywozowego

ADRES NIERUCHOMOŚCI
ulica

nr domu

nr lokalu

kod pocztowy

NUMER GEODEZYJNY
DZIAŁKI WRAZ Z
OZNACZENIEM KSIĘGI
WIECZYSTEJ*

LICZBA OSÓB
ZAMIESZKAŁYCH

(wypełnić w przypadku braku
numeru nieruchomości)

SUMA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH ** - ODPOWIEDNIE DANE NALEŻY PRZENIEŚĆ DO DEKLARACJI W POZ.:
65.
*
**

numer geodezyjny działki/działek, z której/których składa się nieruchomość
sumę należy przenieść do pozycji 65 deklaracji

………………………………………………………………………
Data złożenia (dzień – miesiąc – rok)

………………..………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis/podpis i pieczęć osoby składającej deklarację
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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZAŁACZNIK NR 3 DO DEKLARACJI
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

Lp.

ADRES
lokalizacja
punktu
wywozowego
wraz z
podaniem
nazwy firmy

ADRES NIERUCHOMOŚCI

ulica

nr
domu

nr
lokalu

kod
pocztowy

NUMER
GEODEZYJNY
DZIAŁKI WRAZ
Z OZNACZENIEM
KSIĘGI
WIECZYSTEJ*
(wypełnić w
przypadku braku
numeru
nieruchomości)

LICZBA POJEMNIKÓW

60 l

120 l

140 l

240 l

360 l

1 100 l

3 000 l

5 000 l

7 000 l

10 000 l

68.

72.

76.

80.

84.

88.

92.

96.

100.

104.

SUMA** - ODPOWIEDNIE DANE NALEŻY PRZENIEŚĆ DO DEKLARACJI W POZ.:

* numer geodezyjny działki/działek, z której/których składa się nieruchomość
** sumę należy przenieść do odpowiednich pozycji w deklaracji
………………………………………………………………………
Data złożenia (dzień – miesiąc – rok)

………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis/podpis i pieczęć osoby składającej deklarację
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr PR.0007.105.2018
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 21 czerwca 2018 r.
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017 r. poz. 1289 ze zm.).

Składający

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta Ruda Śląska, na których powstają odpady komunalne.

Termin składania

Do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku uiszczania opłaty. Kolejne deklaracje należy
składać 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 w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
PLAC JANA PAWŁA II 6
41-709 RUDA ŚLĄSKA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017 r. poz. 1289 ze zm.).
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
1. pierwsza deklaracja (dzień - miesiąc – rok)1)
3. wygaśnięcie (dzień - miesiąc – rok)

3)

5. korekta deklaracji (dzień - miesiąc – rok)5)

_ _ -_ _ - _ _ _ _
_ _ -_ _ - _ _ _ _

_ _ -_ _ - _ _ _ _

2. zmiana danych (dzień - miesiąc – rok)2)
4. zmiana stawki opłaty (dzień - miesiąc – rok)

4)

_ _ -_ _ - _ _ _ _

_ _ -_ _ - _ _ _ _

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017 r.
poz. 1289 ze zm.)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

zarządca

użytkownik

inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) …………………………………………………………………………………………………………………………

C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna*

osoba prawna**

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej**

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Nazwisko*/Nazwa pełna**

4. Imię*

6. NIP**

5. Numer PESEL*

7. REGON**

8. Numer KRS**

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI

15. Nr lokalu

(wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby)

19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu
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C.5. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
(wypełnia się jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)
29. Liczba współwłaścicieli
(jeżeli składających deklarację współwłaścicieli, jest więcej niż dwóch należy dołączyć
odpowiednią liczbę załączników nr 1, określających każdego kolejnego współwłaściciela
oraz uzupełnić część K deklaracji)

……………………

C.6. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 6)
30. Nazwisko

31. Imię

32. Numer PESEL

C.7. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA
33. Kraj

34. Województwo

35. Powiat

36. Gmina

37. Ulica

38. Nr domu

40. Miejscowość

41. Kod pocztowy

42. Poczta

39. Nr lokalu

C.8. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania)
43. Kraj

44. Województwo

45. Powiat

46. Gmina

47. Ulica

48. Nr domu

50. Miejscowość

51. Kod pocztowy

52. Poczta

49. Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI
Należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne, a w przypadku posiadania większej
liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 2 i/lub załącznik nr 3 do deklaracji.
53. Gmina

54. Ulica

55. Nr domu

Ruda Śląska
56. Nr lokalu

57. Kod pocztowy

58. Numer geodezyjny działki, z której składa się nieruchomość wraz z oznaczeniem księgi wieczystej
(wypełnić w przypadku braku numeru nieruchomości)

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
59. Załącznik nr 1 - Wykaz współwłaścicieli
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

TAK

60. Ilość załączników nr 1

NIE

61. Załącznik nr 2 - Informacja o nieruchomościach zamieszkałych
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

TAK

NIE

63. Załącznik nr 3 - Informacja o nieruchomościach niezamieszkałych
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

TAK

62. Ilość załączników nr 2

64. Ilość załączników nr 3

NIE

F. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH7)
Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D lub w załączniku nr 2 do deklaracji odpady komunalne
zbierane będą w sposób selektywny
Liczba osób zamieszkałych
65.

Stawka opłaty
(zgodnie z obowiązującą uchwałą)
66.

Wysokość opłaty miesięcznej [zł]
67.
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G. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH8)
Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D lub w załączniku nr 3 do deklaracji odpady komunalne zbierane
będą w sposób selektywny do pojemników podanych w tabeli w poz. 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96.
Stawka opłaty
(zgodnie z obowiązującą
uchwałą)

Wysokość opłaty
miesięcznej
[zł]

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Liczba
pojemników

Rodzaj pojemnika

Imię, Nazwisko/Nazwa
wytwórcy odpadów

Pojemnik 120 l
Pojemnik 240 l
Pojemnik 360 l
Pojemnik 1 100 l
Pojemnik 3 000 l
Pojemnik 5 000 l
Pojemnik 7 000 l
Pojemnik 10 000 l
Kwota należnej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
stanowi sumę kwot wykazanych w poz.: 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94,
98.

100.

H. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ9)
Kwota należnej opłaty stanowi sumę kwot wykazanych w poz. 67 i 100

101.

zł

I. INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU10) (należy obowiązkowo wypełnić w przypadku wyboru
w części B poz. 1 pkt. 3 deklaracji)
102. Opis stanu faktycznego

J. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta
Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
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3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania miasta Ruda Śląska, określonego
przepisami prawa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego dotyczy
niniejsza deklaracja.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi
przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.)
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością oraz zobowiązuję się wnosić opłatę wskazaną
w poz. 101 – w terminie określonym uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska11).
Oświadczam, że znane mi jest, iż w przypadku prowadzenia nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
Rada Miasta określiła wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).
Właściciele są zobowiązani do zawiadomienia Organu – Prezydenta Miasta Ruda Śląska o każdej zmianie swojego adresu
do korespondencji.
103. Imię

104. Nazwisko

105. Telefon kontaktowy

106. Data (dzień – miesiąc – rok)

107. Czytelny podpis/podpis i pieczęć składającego deklarację12)

__-__-____
108. Imię

109. Nazwisko

110. Telefon kontaktowy

111. Data (dzień – miesiąc – rok)

112. Czytelny podpis/podpis i pieczęć składającego deklarację12)

__-__-____
L. ADNOTACJE URZĘDOWE (WYPEŁNIA ORGAN)
Data złożenia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)

__-__-____
Uwagi:

Czytelny podpis/podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 15 –

Poz. 4213

Objaśnienia:
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilości osób zamieszkałych,
ilości pojemników na odpady komunalne, sezonowego zmniejszenia ilości odpadów itp.), 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.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w ciągu miesiąca (do innej gminy), mieszkaniec opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym
nastąpiła zmiana.
W przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu poza granicami miasta
Ruda Śląska powyżej 1-go miesiąca itp.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji wypełniając część B, C, D, E, F, G, H oraz K deklaracji.
W części I należy przedstawić opis stanu faktycznego i powołać okoliczności, które potwierdzają ten opis.
W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w odrębnej uchwale, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia
nowej deklaracji, chyba że wydano wobec niego decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel tej nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia obowiązywania uchwały zmieniającej wysokość stawki.
W przypadku korekty deklaracji (np. błędne wpisanie liczby osób zamieszkałych, błędne wpisanie obowiązującej stawki opłaty, błędne wyliczenie wysokości opłaty itp.),
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji wypełniając część B, C, D, E, F, G, H oraz K deklaracji.
W przypadku wypełnienia części C.6. należy wypełnić część K deklaracji.
Opłata dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz obowiązującej stawki opłaty: poz. 65 x poz. 66.
Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz obowiązującej stawki opłaty.
W przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej opłatę wylicza się w części H jako sumę opłat wyliczonych w części F i G.
Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i powołać okoliczności,
które potwierdzają ten opis. Wypełnia się w przypadku wyboru w części B poz.1 pkt 3.
Deklaracja stanowi podstawę do wnoszenia opłat w terminie określonym w odrębnej uchwale, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska,
przekazem lub w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska.
W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pod deklaracją powinny podpisać się osoby reprezentujące składającego
deklarację zgodnie ze sposobem reprezentacji przewidzianym w KRS, statucie lub innym akcie prawnym albo pełnomocnik/pełnomocnicy (na podstawie rozdziału 3a
Ordynacji podatkowej). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz części IV załącznika ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI
WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli
nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)
A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Nazwisko/Nazwa pełna
Imię
NIP

Numer PESEL
REGON

KRS

A.2 ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu

A.3 ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części A.2)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DEKLARACJI
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH
Lp.

ADRES
lokalizacji punktu
wywozowego

ADRES NIERUCHOMOŚCI
ulica

nr domu

nr lokalu

kod pocztowy

NUMER GEODEZYJNY
DZIAŁKI WRAZ Z
OZNACZENIEM KSIĘGI
WIECZYSTEJ*

LICZBA OSÓB
ZAMIESZKAŁYCH

(wypełnić w przypadku braku
numeru nieruchomości)

SUMA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH ** - ODPOWIEDNIE DANE NALEŻY PRZENIEŚĆ DO DEKLARACJI W POZ.:
65.
*
**

numer geodezyjny działki/działek, z której/których składa się nieruchomość
sumę należy przenieść do pozycji 65 deklaracji

………………………………………………………………………
Data złożenia (dzień – miesiąc – rok)

………………..………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis/podpis i pieczęć osoby składającej deklarację
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ZAŁACZNIK NR 3 DO DEKLARACJI
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

Lp.

ADRES
lokalizacja
punktu
wywozowego
wraz z
podaniem
nazwy firmy

ADRES NIERUCHOMOŚCI

ulica

nr
domu

nr
lokalu

kod
pocztowy

NUMER
GEODEZYJNY
DZIAŁKI WRAZ
Z OZNACZENIEM
KSIĘGI
WIECZYSTEJ*
(wypełnić w
przypadku braku
numeru
nieruchomości)

LICZBA POJEMNIKÓW

120 l

240 l

360 l

1 100 l

3 000 l

5 000 l

7 000 l

10 000 l

68.

72.

76.

80.

84.

88.

92.

96.

SUMA** - ODPOWIEDNIE DANE NALEŻY PRZENIEŚĆ DO DEKLARACJI W POZ.:

* numer geodezyjny działki/działek, z której/których składa się nieruchomość
** sumę należy przenieść do odpowiednich pozycji w deklaracji
………………………………………………………………………
Data złożenia (dzień – miesiąc – rok)

………………………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis/podpis i pieczęć osoby składającej deklarację

