
 
 

 

 

KARTA USŁUG  KU/WPO/19, w.3 

Nazwa usługi: Informacja w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 
powstanie, korekta, wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

Komórka 
organizacyjna: 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
 

Odpowiedzialny 
za usługę:  

starszy specjalista ds. podatków i opłat  
 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

207 
95 737 20 00 wew. 207 / 95 737 20 37  
ewelina.ryszczuk@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych 

Opłaty: Brak opłaty skarbowej. 

Termin realizacji: Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie 
Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Słubic. 

Odbiór 
dokumentu: 

 

Informacje 
dodatkowe: 

 

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity z 2015 r., poz. 613), 

3. Uchwała  Nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 
czerwca 2016  r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 1233), 

4. Uchwała  Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia  2 
czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 1228), 

5. Uchwała  Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 
czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 
2016 r., poz. 1356). 

Pliki do pobrania: Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych DO-1 
Załącznik DO-Z1 
Załącznik DO-Z2 
Załącznik DO-Z3 

Opracował (a): 
Marcin Wołowicz 
Data: 17.05.2013 r. 

Zaktualizował (a):  
Marcin Wołowicz 
Data: 02.08.2016 r. 
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Rafał Dydak 
Data: 02.08.2016 r. 
Podpis: 

 

http://www.slubice.pl/dokumenty/odpady/DO-1.pdf
http://www.slubice.pl/dokumenty/odpady/DO-Z1.pdf
http://www.slubice.pl/dokumenty/odpady/DO-Z2.pdf
http://www.slubice.pl/dokumenty/odpady/DO-Z3.pdf

