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KUP-RiOŚ-03          RiOŚ.6232.    2016 

 

UISZCZANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Deklaracja – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn pokój nr 16  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić spraw ? 
 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 

Referat ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami 

Stanowisko: Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska 

Pokój nr 16 

tel. 62 7528079, e-mail:srodowisko@stawiszyn.pl 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Brak. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Opłata płatna jest na podstawie złożonej deklaracji bez wezwania organu. 

 
OPŁATY 

Brak. 
 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Brak. 
 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250 ze zm.) 

2. Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3639). 

3. Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niższych stawek za odpady 

zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 3433). 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od sposobu gromadzenia odpadów 

komunalnych na nieruchomości i wynosi: 

1) w przypadku selektywnej zbiórki – 7,50 zł od osoby/ miesiąc z terenu Gminy Stawiszyn, 

2) w przypadku selektywnej zbiórki – 8,50 zł od osoby/miesiąc z terenu Miasta Stawiszyn, 

3) w przypadku nieselektywnej zbiórki – 13,00 zł od osoby/miesiąc. 
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1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Stawiszyna  

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. 

2. W przypadku własności lub posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy złożyć odrębne 

deklaracje dla każdej nieruchomości. 

3. Zgłoszenie deklaracji zobowiązuje do uiszczania bez wezwania wyliczonej opłaty  

w określonej wysokości. 

4. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 . 
5. Opłata płatna jest w terminach: 

1) w 2016 roku - do 10 lutego, do 10 kwietnia, do 10 czerwca, do 10 sierpnia, do 10 

października, do 10 grudnia. 

6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Stawiszyna  

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
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