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Karta Usługi  
Nr RGOK/1 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODAPDAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna 

- art. 6m, art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. 2020 r.  poz. 1439 ze zmianami) 
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020 poz.1325) 
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020, poz. 
1427) 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Mateusz Czachor – Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Sposób załatwienia sprawy  
- Przyjęcie zgłoszenia o  ilości osób zamieszkałych na nieruchomości 
- Wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomościach zamieszkałych i częściowo zamieszkałych 

Wymagane  
dokumenty  

Nie dotyczy 

Wymagane formularze 
i miejsce ich udostępnienia 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk do wypełnienia 
dostępny na stronie internetowej www.odpady.kolbuszowa.pl,  , w Biurze Urzędu Miejskiego ul. 
Piekarska 15 lub w biurze obsługi klienta w Urzędzie Miejskim ul. Obrońców Pokoju 21 

Opłaty Nie dotyczy 

Termin załatwienia sprawy  Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia 

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak 
możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Pozostałe Informacje 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 
podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia 
nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej 
w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego. 

Opracowała:  Małgorzata Zimny - Pracownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 30.04.2021 
Sprawdził: Mateusz Czachor - Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 30.04.2021 
Zatwierdził: Mateusz Czachor - Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 30.04.2021 
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