
 

 

 

 

 

 

KARTA USŁUGI 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze 

ul. M. Konopnickiej 2 

37-220 Kańczuga 

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30, środa: 7.00-15.00  

tel. /16/ 642 31 42, fax. /16/ 642 66 30  

e-mail: sekretariat@kanczuga.pl 
www.kanczuga.pl 

Podstawa prawna: art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzona 

zgodnie ze wzorem zawartym w załącznikach Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w 

Kańczudze z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

Opłaty: Nie podlega 

Termin załatwienia 

sprawy: 

W ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 

Miejsce załatwiania 

sprawy: 

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze ul. M. Konopnickiej 2, pokój nr 18  

tel. +48 (16) 642 31 42 

Forma załatwiania 

sprawy: 

Przyjęcie deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  

w deklaracji burmistrz 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. 

Tryb odwoławczy: Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania decyzji stronie 

przysługuje prawo wniesienia odwołania (bez opłat skarbowych) do Samorządowego 

Kolegium  Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy         

w Kańczudze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie. Do terminu przysługującego 

na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) decyzji. Jeżeli koniec 14 

dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do złożenia 

odwołania jest najbliższy dzień powszedni. O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia 

odwołania w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego, decyduje data nadania (stempla pocztowego). 

Dodatkowe informacje: 
Zgodnie z art. 6m wyżej wymienionej ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. 

 

Opracował: Kamila Kozłowska– podinspektor – 23.11.2015 r.  

Sprawdził: Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy – 23.11.2015 r. 

Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 23.11.2015 r. 
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