
UWAGA MIESZKAŃCY 

WAŻNA INFORMACJA! 

ZMIANY TERMINÓW SKŁADANIA DEKLARACJI "ŚMIECIOWYCH".     

Informujemy, iż z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, która zmieniła zasady (terminy) składania deklaracji w sprawie określenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 ( art. 6m ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz .U. z 2019 r., poz. 2010). 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy tę zmianę zgłosi w terminie, o którym mowa 

powyżej. 

  

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 

miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI. 

Od dnia 01.01.2020 r. na podst. Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 

listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7889) będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tego dnia wszelkie zmiany dotyczące 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać na nowych drukach. Nowy wzór deklaracji 

będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej www.kuzniaraciborska.pl 

w zakładce „Odpady” lub będzie można go pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim ( pokój nr 16). 

OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali wcześniej brak 

prowadzenia selektywnej zbiórki zobowiązani są do selektywnego  zbierania odpadów i  złożenia nowej 

deklaracji wskazującej prowadzenie selektywnej zbiórki. 

WAŻNE !!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

Od 01.01.2020 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na nowy indywidualny 

numer rachunku bankowego, który został podany w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Terminy płatności: 

do 15 marca za I kwartał 

do 15 czerwca za II kwartał  

do 15 września za III kwartał 

do 15 grudnia za IV kwartał 

http://www.kuzniaraciborska.pl/

