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KARTA USŁUGI NR GKR/21
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

29 kwietnia 2013r.

n a z w a  u s ł u g i: 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

wymagane dokumenty:

miejsce składania 
dokumentów:

termin załatwienia sprawy:

sposób załatwienia sprawy:
opłaty:

sprawę załatwia
nazwa wydziału/ stanowisko:

1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie        odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
niezamieszkałej –Załącznik nr 1 (GKR/21/1)
2) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie        odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałej i mieszanej - Załącznik nr 1 (GKR/21/1) i Załącznik nr 2 (GKR/21/2) 
3) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie        odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej - Załącznik nr 1 (GKR/21/1) i Załącznik nr 3 (GRK/21/3)
4) Elektroniczny formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1)Deklaracja papierowa: Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
2) Deklaracja elektroniczna: http://umopolelubelskie.skrzynkapodawcza.pl/

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła-
ściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do dnia 30 maja 2013 r. O wszelkich zmia-
nach mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy zawiadomić tutejszy Urząd w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wnosimy przelewem lub przekazem 
pocztowym na rachunek bankowy Gminy Opole Lubelskie albo w kasie Urzędu Miejskie-
go w Opolu Lubelskim do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy obowiązek 
ponoszenia opłaty.
W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Bur-
mistrz wyda decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, po przeprowadzeniu postępowania.
   
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Podinspektor ds. gospodarki odpadami

nr 118, I piętro

81 827 72 26
poniedziałek: 7:15-15:15,wtorek: 8:00-16.00, środa – piątek 7:15-15:15

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji (wydanej w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji), za pośrednictwem Burmistrza Opola Lubel-
skiego. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, Sekretariacie Urzę-
du Miejskiego w Opolu Lubelskim, przesłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektro-
niczną skrzynkę podawczą.

-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opole Lubelskie
-Uchwała Nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów
-Uchwała Nr XXVI/174/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie
-Uchwała Nr XXVI/176/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 22.03.2013 roku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki taj opłaty a także usta-
lenia stawki opłaty za pojemnik
- Uchwała Nr XXVI/177/2013 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 22.03.2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z 
późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Opracowała: Agata Pocztarska    Sprawdziła:Grażyna Grabczak    Zatwierdził:Dariusz Wróbel
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podstawa prawna:
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Inne informacje
(uzupełniające)

STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW:
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi dla nieruchomości zamieszkałych (iloczyn zadeklarowanej liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opła-
ty):

1) odpady gromadzone w sposób zmieszany:
a)na terenie wiejskim w wysokości 12,00zł,
b)na terenie miejskim w wysokości 15,00zł.

2) odpady gromadzone w sposób selektywny:
a)na terenie wiejskim w wysokości  6,00zł,
b)na terenie miejskim w wysokości  8,00zł.

Miesięczna wysokość opłaty od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  (iloczyn 
pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik):

1) odpady gromadzone w sposób zmieszany:
 a)120l- w wysokości- 22zł,
         b)240l- w wysokości- 37zł,
         c)1100l- w wysokości 160zł,
         d)6500l- w wysokości- 590zł.
2) odpady gromadzone w sposób selektywny:
         a)120l- w wysokości- 16zł,
         b)240l- w wysokości- 22zł,
         c)1100l- w wysokości 110zł,
         d)6500l- w wysokości- 440zł.

Opracowała: Agata Pocztarska    Sprawdziła:Grażyna Grabczak    Zatwierdził:Dariusz Wróbel


