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Karta usług 
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Wydanie 1 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjnej, I piętro, pokój 111,  
tel. 134309753, e-mail: bjurczak@miejscepiastowe.pl 

Osoba 
odpowiedzialna 

Bernadeta Jurczak - inspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Przyjęcie deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji, wójt 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.  

Wymagane 
dokumenty 

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2. Dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, określone w uchwale 
Rady Gminy Miejsce Piastowe w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

Opłaty Nie pobiera się.  

Czas załatwienia 
sprawy 

Dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wprowadzane są niezwłocznie do systemu informatycznego 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Tryb odwoławczy 

Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania decyzji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stronie 
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.    

Inne informacje 

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 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 opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, 
gotówką w kasie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe lub przelewem na rachunek 
bankowy Gminy Miejsce Piastowe w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w 
Sanoku o/Miejsce Piastowe nr 22 8642 1041 2006 4100 1959 0001.    

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 
- uchwała Nr XXIX/209/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 
2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 6 lutego 2013 r. poz. 673) 
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