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OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Ochrony Środowiska 
 
II.PODSTAWA PRAWNA: 
 Art.6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.,poz.1454 z 

późn. zm.)  
 Uchwała Nr XXI/268/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego, poz. 6120).  

 
III. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 druk D-1 dla zabudowy jednorodzinnej, 
 druk D-2 dla zabudowy wielorodzinnej. 

 
IV. OPŁATY: 

Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
V.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 6 pracuje: poniedziałek w godz. 7.45-18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w 
godz.7.45 – 15.45. Kasy Urzędu Miasta pracują: w poniedziałek: 7.45-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.45-15.45. 

 
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Przyjęcie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

VII.TERMIN ZAŁATWIENIA: 
Do 7 dni. 
 

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Brak 

 
UWAGI: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni: 
a) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych albo 
b) zmiany danych wpływających na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zmiany 

liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych, 
wytwarzanych na danej nieruchomości. 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta korektę deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zmiany danych nie wpływających na zmianę 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta 
Siedlce, są dostępne pod adresem: http://pliki.siedlce.pl/odpady/4.php lub w Biurze Obsługi Interesanta. 
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4) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez 

wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 
5) Opłaty należy uiszczać: 

a) przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Miasto Siedlce, albo  
b) w kasach Urzędu Miasta Siedlce, w Biurze Obsługi Interesanta, Skwer Niepodległości 2: 

              w poniedziałek: 7.45-18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.45-15.45. 
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