
                                                                                                  

 

UCHWAŁA  NR XXX/260/2022 

RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 07 lutego 2022 roku 

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.    

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i  art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm. ), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1.1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

2. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Rudnik lub za  pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) deklarację drogą elektroniczną należy składać za pomocą Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej na platformie EPUAP  pod adresem :  /ugrudnik/SkrytkaESP 

2) składana deklaracja musi być opatrzona: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), lub 

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne          

( Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm. ). 

3) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i 

doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 

dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180). 

4. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 



5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 

dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2020 r. w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  ( Dz. Urz. Woj . Lubelskiego z 

dnia 01 czerwca 2020 r. poz. 3029), zmieniona uchwałą Nr XXII/180/2020 z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 

2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz.Urz. Woj. 

Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. poz. 251) 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,          

 i wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.    

Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach obliguje radę gminy do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Potrzeba podjęcia nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej wynika ze zmiany zapisów j ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach wprowadzonych ustawą z dnia 13 września 1966 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). 

W związku z powyższym, należało dostosować wzory deklaracji do obowiązujących 

przepisów, a w szczególności dodać pola, w których właściciel nieruchomości może 

zadeklarować kompostowanie bioodpadów, stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

                                                                                 

       

                                         

 

                         


