
 

Karta usługi 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

Urząd Gminy w Stanisławowie 

Rynek; 05-304 Stanisławów 

Referat Gospodarki Komunalnej 

Data zatwierdzenia karty 

17 września 2019 r. 

Data aktualizacji karty 

www.stanislawow.pl; urzad.gminy@stanislawow.pl 

tel: 25 757 58 58; fax: 25 757 58 57 

godziny otwarcia urzędu 

poniedziałek: 9.00 – 17.00; wtorek – piątek: 8.00 – 16.00 

Jakie dokumenty są potrzebne? Co należy dostarczyć do urzędu? 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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. 

Gdzie i jak należy dostarczyć dokumenty? 

Deklarację należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stanisławów 

w pokoju numer  9. Załatwieniem sprawy zajmuje się Pani Ewa Dłuska - Redes, tel. (25) 757 58 52, 

mail: ewa.dluska@stanislawow.pl 

Czy należy zapłacić? Gdzie i w jaki sposób można zapłacić? 

Nie dotyczy. 

Jak długo będzie trwać załatwienie sprawy? 

Nie dotyczy. 

http://www.stanislawow.pl/
mailto:urzad.gminy@stanislawow.pl


W jaki sposób można odebrać dokument/decyzję? 

Nie dotyczy. 

W jaki sposób można się odwołać? 

Nie dotyczy. 

Wzory potrzebnych wniosków formularzy – do pobrania 

http://bip.stanislawow.eu/471,gospodarka-odpadami-i-wodno-kanalizacyjna?tresc=2984 

O czym jeszcze warto wiedzieć przy załatwianiu sprawy? Dodatkowe uwagi 

W przypadku 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. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną 

uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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, w tym średnią ilość 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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. 

Przepisy na podstawie, których załatwiana jest sprawa (podstawa prawna) 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1454 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) 

http://bip.stanislawow.eu/471,gospodarka-odpadami-i-wodno-kanalizacyjna?tresc=2984


5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 

2019 r., poz. 542 z późn. zm.) 

 

Opracował/a kartę usługi: 

Ewa Dłuska-Redes 

Zatwierdził/a kartę usługi: 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

 


