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KI-11 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - SKŁADAJĄ 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

 Wydział Finansowy, pokój nr 35 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIV/157/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolina. 

 Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie 
zmiany uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/159/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. 
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne. 

 Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/158/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. 
w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 Uchwała Nr XLIII/257/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie 
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
i ustalenia stawki opłaty. 

 Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.). 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – składają właściciele nieruchomości zamieszkałych. 

 Oświadczenie BIO. 

IV. OPŁATY  

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać: w kasie Urzędu 
Miasta gotówką w godzinach od 8:00 do 14:30, kartą płatniczą oraz na konto 
bankowe nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 – Bank Spółdzielczy o/Garwolin, 
tytułem „Opłata za odpady, adres nieruchomości na której powstają odpady, dane 
składającego deklarację”.  

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w następujących 
terminach do dnia:  

 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,  
 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,  
 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,  
 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał. 
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V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 do 30 dni od dnia wpłynięcia deklaracji. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
Garwolina - w ciągu 7 dni od dnia odbioru przez wnioskodawcę postanowienia. 

 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
Garwolina - w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez wnioskodawcę decyzji.  

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć 
do Burmistrza Miasta Garwolina  pierwszą deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

 Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach 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.  

 Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym 
ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej 
oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię 
mieszkaniową. 

 Złożona deklaracja jest weryfikowana pod względem kompletności oraz poprawności 
danych. 

 W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej 
deklaracji,  Burmistrz Miasta Garwolina określa w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 


