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ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Deklaracja o wysokości opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wg obowiązującego wzoru  

(druk do pobrania ze strony internetowej: www.gmina-skoki.pl lub w biurze nr 1, Budynek B Urzędu). 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skokach, Budynek B, Referat Ochrony 

Środowiska 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30  

Złożenie dokumentów:  

Sekretariat, I piętro (pokój nr 13), pocztą na wskazany wyżej adres lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Na podatniku ciąży obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Pobierz i wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Złóż wypełniony druk w Sekretariacie Urzędu, prześlij pocztą lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. 

3. Wpłacaj terminowo obliczoną w deklaracji opłatę. 

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 

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. 

 

OPŁATY 

Wyliczona w deklaracji stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminie: 

 do 25 każdego miesiąca 

Opłatę należy uiszczać bez wezwania  

 na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  

BS GNIEZNO o/SKOKI  43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 

 bądź w kasie Urzędu pok. nr 5a (parter), kasa czynna w godzinach: pon. 900-1600, wtorek - piątek: 800-1500, 

. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołania od decyzji dotyczących ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza 

Miasta i Gminy Skoki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U.2014r poz. 1619). 

2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, ich 

właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla każdej z nieruchomości. 

3. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej Burmistrz Miasta i Gminy Skoki określa, 

w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki deklarację, w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

5. 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. 

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn gospodarstw domowych 

znajdujących się na nieruchomości oraz stawki opłaty (zróżnicowanej, w zależności od wielkości 

gospodarstwa domowego) określonej przez Radę Miejską Gminy Skoki. 

7. Dodatkowych informacji udzieli pracownik Urzędu: Agata Ruta pod numerem telefonu:  61 8925 816.     

 

PODSTAWA PRAWNA 

 Art. 6m ust. 1, w związku z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

 Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki  z dnia 25 lutego 2016 r. w  sprawie  

ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

warunków i trybu deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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