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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Nazwa procedury Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty skarbowe 17,00 zł  w przypadku składania i podpisywania deklaracji przez pełnomocnika

Opłaty administracyjne Brak

Termin i sposób załatwienia 
sprawy 

W przypadku złożenia deklaracji – wprowadzenie danych do ewidencji w celu dokonania 
przypisu/odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie później niż w ciągu 
miesiąca od złożenia deklaracji.
Wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  w przypadku niezłożenia deklaracji.

Miejsce złożenia 
dokumentów

Formularz deklaracji można:

- pobrać w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu lub pobrać w wersji 
elektronicznej na stronie Urzędu Miasta i  złożyć osobiście w siedzibie  lub przesłać na 
adres Urzędu Miasta w Brzegu;

-  pobrać w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta i przesłać  za pośrednictwem 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl 
Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. 
U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
w rozumieniu ustawy z dnia 17lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Podatków i Opłat pokój 200 B tel. 
774045545.

Komórka odpowiedzialna Biuro \ Podatków \ i Opłat

Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Opolu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna Obowiązujące:

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 22.09.2017r. 
(obowiązuje od 01.01.2018r.)
2. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 22.09.2017r. (obowiązuje od 01.01.2018r.)
3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 25.09.2015r. (obowiązuje od 
01.01.2016r.)
4. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów które nale
ży dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty z dnia 26.02.2016r.
5. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne z 
dnia 24.11.2017r. (obowiązuje 01.01.2018r)

Archiwalne:

1.	Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 18.01.2013r.
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2.	Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 
27.09.2013r.
3.	Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeg z dnia 
05.11.2013r.
4.	Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu z dnia 16.07.2015r. 
(obowiązuje od 01.01.2016r.)
5.	Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów z dnia 27.09.2013r.
6.	Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 16.07.2015r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)
7.	Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z dnia 05.11.2013r.
8.	Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które 
należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Brzeg z dnia 18.01.2013r.
9.	Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz 
wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu 15.02.2013r.
10.	Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz 
wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu z dnia 05.11.2013r.
11.	Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne z 
dnia 26.02.2016r.

Dodatkowe informacje Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej 
deklaracji, właściciel nieruchomości  w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porzą
dku w gminach, wnosi bez wezwania na konto Urzędu Miasta(Bank Zachodni WBK O/
Brzeg)
nr 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149   z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi”  lub w kasie Urzędu Miasta ( ul. Robotnicza 12, bud. B, parter) od poniedział
ku do piątku w godz. 7.30 – 14.30 (przerwa 11.00 – 11.30) w terminie do 15 dnia miesiąca, 
następującego po miesiącu, za który dokonywana jest opłata ( np. do 15 listopada za miesią
c październik).

W przypadku składania i podpisywania deklaracji przez pełnomocnika wymagane jest złoż
enie pełnomocnictwa na określonym wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 29.12.2015 w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji 
oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw oraz wniesienie opł
aty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Formularze do pobrania DEKLARCJA_O_WYSOKOSCI_OPLATY_ZA_GOSPODAROWANIE_ODPADAMI_KOMUNALNYMI_OBOWIAZUJACA_OD 
01.07.2013 DO 30.09.2013.doc
DEKLARCJA_O_WYSOKOSCI_OPLATY_ZA_GOSPODAROWANIE_ODPADAMI_KOMUNALNYMI~OBOWIAZUJACA_OD01.10.2013 
DO 31.12.2013.doc
DEKLARACJA_O_WYSOKOSCI_OPLATY_ZA_GOSPODAROWANIE_DOPADAMI_KOMUNALNYMI~OBOWIAZUJACA_OD_01_06_2016.pdf
DEKLARACJA_O_WYSOKOSCI_OPLATY_ZA_GOSPODAROWANIE_DOPADAMI_KOMUNALNYMI~OBOWIAZUJACA_OD01.01.2014 
D0 31.05.2016.pdf

Osoba nadzorująca aktualno
ść karty

Pomoc \ administracyjna \ Biura \ Podatków i Opłat: Katarzyna Zawistowska
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Data następnej aktualizacji 2018-12-31

Opracował KATARZYNA ZAWISTOWSKA

Data opracowania 2018-01-23

Sprawdził KATARZYNA BOCZULA-PALICA

Data sprawdzenia 2018-01-23

Zatwierdził MAŁGORZATA GAWROŃSKA

Data zatwierdzenia 2018-01-23


