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KARTA USŁUG Nr karty: ZKo.0143.09.2016.KH 

Referat: Zespół koordynacyjny 

Stanowisko: podinspektor ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości 

 
Nazwa usługi: 

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Wymagane 
dokumenty: 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice. 

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy w Zębowicach ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, 
pokój nr  33,  II piętro, 
tel. 77 4216 076 w. 30, 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, od godz.7.00 do godz.15.00. 

Opłaty: Brak opłaty. 

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki. 

Podstawa prawna: 1.  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
     (Dz.U. z 2016 r. poz. 250). 
2. Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Zębowice. 

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy. 

Informacje 
dodatkowe: 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego miesz-

kańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty dekla-
racji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt 
Gminy Zębowice określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 
Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 
Stawki opłat określa uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca  
2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Formularze 
i wnioski do 
pobrania: 

Druk deklaracji do pobrania w Urzędzie Gminy w  Zębowicach,  pokój nr 33. 
Deklaracja do pobrania  w formie elektronicznej w formacie pdf i doc: druk deklaracji 
ZKo.01.OK na www.zebowice.biuletyn.info.pl  i   www.zebowice.pl  
Deklarację w formie elektronicznej można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej Urzędu Gminy Zębowice dostępnej na Platformie Usług Administracji 
Publicznej. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona: 
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub 
b) profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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