
 

 

UCHWAŁA NR XV/106/2019 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Miejska 

w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć: 

1) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową na adres: Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, 

ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem lub 

2) w formie elektronicznej. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub kserokopia ważnej legitymacji, 

2) oświadczenie składającego deklarację o niezamieszkiwaniu danej osoby. 

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) deklaracja musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym, 

2) akceptowalne formaty deklaracji: DOC, RTF, ODT, PDF, 

3) deklaracja powinna być przesłana do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem poprzez platformę 

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl), 

4) układ informacji i powiązań powinien być zgodny z układem określonym w załączniku załączonym do 

niniejszej uchwały. 

§ 5. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad 

Sanem. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

mgr Edward Wołoszyn 
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