
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
 

 

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TERMINÓW SKŁADANIA ORAZ WYPEŁNIANIA DEKLARACJI: 
 

- Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, 

czyli od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości 

odpadów komunalnych. 

 

- Nową deklarację składa się w przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość np. narodziny dziecka, zgon, zmiana właściciela nieruchomości) 

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. W takich 

przypadkach deklarację składa się w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiła zmiana. 

- Deklarację dotyczącą ustania obowiązku uiszczania opłaty składa się w przypadku zaprzestania 

zamieszkiwania na terenie nieruchomości (np. w związku ze zmianą miejsca zamieszkiwania, zmianą 

właściciela nieruchomości). 

 

- Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie 

np. danych o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości.    

 

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 zobowiązany złożyć do Wójta 

Gminy Porąbka nową deklaracje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 

się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej 

nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 

zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym 

nastąpiła zmiana.  

W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do 

danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Porąbka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej 

przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnia ilość odpadów powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 
Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej: 

 

bip.porabka.pl 
(w zakładce: Sposoby załatwienia spraw, Referat Środowiska, Funduszy Zewnętrznych i Pożytku 

Publicznego) 
 

www.porabka.pl 
(w zakładce: Odpady komunalne) 

 

KONTAKT 
Urząd Gminy Porąbka ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka 

Referat Środowiska, Funduszy Zewnętrznych i Pożytku Publicznego 
Tel.: 33 82 72 817, email: odpady@ug.porabka.pl 

http://www.porabka.pl/

