
 

 

 
KARTA USŁUG NR:  

 
REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Strona nr 1 
Stron 1 

Zmiana 
14.07.2016 

Nazwa usługi: DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250); 
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 613); 
3. Uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2016 r., poz. 1954)  

Wymagane dokumenty : 

Deklaracja o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – formularz dostępny jest  
w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pokój  
nr 22, stronie BIP Gminy Miedziana Góra lub na stronie internetowej www.miedziana-gora.pl; 

Opłaty: brak 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie 

Odpowiedzialno ść za załatwienie sprawy: Alicja Szlufik 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 

Nr pokoju: 22 

Nr telefonu: (41) 303-16-26 wew. 46 fax. (41) 303-16-05  

Godziny pracy: poniedziałek – 800 -1600, wtorek – piątek – 730 -1530 

Tryb odwoławczy: brak 

Uwagi:  

1. Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
nieruchomości odpadów.  
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany 

2. Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji przez organ. W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji będą 
budzić uzasadnione wątpliwości organu oraz w przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt na podstawie art. 6o 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez rade 
gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. 

 

Miejsce na notatki: 
Deklarację można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy pok. 22 (II piętro). 

Opracowała:                                         Sprawdził:                                                         Zatwierdził: 
Alicja Szlufik                                         Kierownik Referatu IGPOS                              Wójt Gminy Miedziana Góra 
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