
Sprawa: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce złożenia dokumentów:

Godziny otwarcia:

Numery kontaktowe:

e-mail:

Urząd Miejski w Skarszewach 
Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

tel: 58 588 22 01
tel: 58 588 22 02

skarszewy@skarszewy.pl

Termin składania deklaracji: pierwsza deklaracja - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości mieszkańca (nieruchomości zamieszkałe) lub powstania 
odpadów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałe)

zmiana deklaracji (nowa deklaracja) - w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości 
mieszkańców, zmiana właściciela, zmiana ilości pojemników na terenie 
nieruchomości niezamieszkałej)

 

Podmiot opłaty: Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w 
którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę 
mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa 
ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel 
lokalu - w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących 
lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach. Osoba, 
której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie 
zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest 
obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości 
wynikających z ustawy.

Przedmiot opłaty:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. nieruchomości zamieszkałe: opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 



nieruchomość oraz stawki opłaty

2. nieruchomości niezamieszkałe: opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności

3.   nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
jedynie przez część roku opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi roczną ryczałtową stawkę opłaty uzależnioną od 
sposobu gromadzenia odpadów z podziałem na selektywny bądź 
nieselektywny

Termin powstania obowiązku 
uiszczenia opłaty:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza  Miasta 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.

2. 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.

Wymagane dokumenty:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 – zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/184/ 16 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze gminy Skarszewy. 

Wysokość stawki opłaty: W zabudowie jednorodzinnej, gdy odpady są zbierane i odbierane w 
sposób nieselektywny obowiązywać będą następujące miesięczne stawki:  
-od gospodarstwa domowego jednoosobowego 42 zł; 
- od gospodarstwa domowego wieloosobowego 74 zł. 

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki 
wynosić będą:  
- od gospodarstwa domowego jednoosobowego 24 zł; 
- od gospodarstwa domowego wieloosobowego 49 zł. 

W zabudowie wielorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki, która wynosi gdy: 
- odpady są zbierane i odbierane nieselektywnie 24 zł 
- odpady są zbierane i odbierane selektywnie 14,50 zł  
- jeżeli lokal w zabudowie wielorodzinnej zamieszkują 4 lub więcej osób i 
zbiórka odpadów jest selektywna stawka wynosi:  49 zł. 



Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane tylko przez część roku na cele rekreacyjno
- wypoczynkowe mają stawkę ryczałtową.  
- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 130 zł za rok; 

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 200 zł za 
rok. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (np. działalność gospodarcza). 

(Nieselektywna zbiórka)  Stawki są określone za pojemnik o określonej 
pojemności: 
120 litrów – 30,00 złotych; 
240 litrów – 54,00 złotych; 
360 litrów – 78,00 złotych; 
1100 litrów – 186,00 złotych; 
5000 litrów – 738,00 złotych; 
7000 litrów – 968,00 złotych; 
10000 litrów – 1377,00 złotych. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (np. działalność gospodarcza).

 (Selektywna zbiórka) Stawki są za pojemnik o określonej pojemności: 
120 litrów – 17,00 złotych; 
240 litrów – 31,00 złotych; 
360 litrów – 47,00 złotych; 
1100 litrów – 126,00 złotych; 
5000 litrów – 492,00 złotych; 
7000 litrów – 645,00 złotych; 
10000 litrów – 918,00 złotych.

Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie od właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

W przypadku niezłożenia deklaracji, uzasadnionych przyczyn co do 
poprawności złożonej deklaracji. Wydanie decyzji określającej wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Decyzja określająca wysokość zobowiązania wydawana jest 
- po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego 
- w sytuacjach, gdy:
a) właściciel nieruchomości, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji lub 
występują uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
b) właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy: Zgodnie z Ordynacją podatkową – do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie 



skomplikowanej do 2 miesięcy.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 
podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezależnych od organu.

Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje 
bez wezwania i kończy sprawę w terminach określonych uchwałą rady 
gminy.

Miejsce i sposób składania 
dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych 
sposobów: 
- przesłać pocztą tradycyjną,
- złożyć bezpośrednio na biurze podawczym lub w pokoju nr 10 Urzędu 
Miejskiego 
w Skarszewach Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy w godzinach 
jego pracy.
 

Termin płatności: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, bez 
wezwania do dnia 25-tego każdego miesiąca za dany miesiąc. 

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio  na  indywidualny  numer rachunku
bankowego przypisany każdemu podmiotowi zgodnie z wartością 
wynikającą ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymuje 
podmiot składający deklarację oraz zarządca nieruchomości wspólnej 
zamieszkałej w przypadku:

 złożenia pierwszej deklaracji,

 zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Tryb odwoławczy: -Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana 
decyzja o wysokości zobowiązania.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, 
który tą decyzję wydał.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub 
data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:
USTAWA o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września
1996 r.
(t.j. Dz.U.z 201  7 poz. 1289      ze. zm.)

UCHWAŁA NR XVIII/180/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/391/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/391/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/391/1
http://bip.skarszewy.pl/bip-1/prawo-gminne-1/uchwaly-rady-miejskiej/kadencja-2014-2018/180-1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/391/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/391/1


dnia 27 czerwca 2016r. 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 

UCHWAŁA NR XVIII/181/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z 
dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego 
lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

UCHWAŁA NR XVIII/182/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z 
dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

UCHWAŁA NR XVIII/183/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z 
dnia 27.06.2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  

   UCHWAŁA NR XVIII/184/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z
dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Skarszewy.  

UCHWAŁA NR XVIII/185/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z 
dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

   UCHWAŁA NR XVIII/186/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z
dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Skarszewy
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