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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁPATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

MIEJSCE 

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Urząd Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 

Referat Inwestycyjno-Gospodarczy 
tel. (25) 631-28-96 

OSOBA WŁAŚCIWA 

DO ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Joanna Śledź - podinspektor 

SPOSÓB 

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

1. Przyjęcie deklaracji.  
2. Decyzja - w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 

do danych zawartych  w deklaracji. 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

sporządzona zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 

XIX/145/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (poniżej karty). 

OPŁATY Brak opłat 

CZAS 

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Do 7 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

TRYB 

ODWOŁAWCZY 

 

Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania 

decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania (bez opłat skarbowych) 

do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem 

Wójta Gminy Skórzec.  

INNE INFORMACJE 

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 danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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. Opłatę uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
UWAGA: Aby można było złożyć informację do urzędu w formie 

elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie 

ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w 

celu  elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów. 

FORMULARZ DO 

POBRANIA 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

- w wersji elektronicznej: na stronie internetowej Gminy 

(www.skorzec.eu) 

- w wersji drukowanej: w pokoju nr 18 lub w biurze podawczym. 

PODSTAWA 

PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 z późn. zm.) 

opracowała:  Joanna Śledź 

http://www.skorzec.eu/

