
 

 
 

 

 

Karta usługi Nr 8(2)/RKS 

 Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dotyczącej nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

 osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 

 inny: nie dotyczy 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

Właściciele nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

III. Opis usługi: 

Przyjęcie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  której wzór określa załącznik nr 2 

do  uchwały  nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 

z terenu Gminy Międzychód. 

 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku realizacji przez pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa 
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z 
opłaty skarbowej). 

 

Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849 
lub w każdym innym punkcie przyjmowania opłat. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Nie dotyczy. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 

Referat/komórka odrębna:  Komunalno-Środowiskowy  

pokój:  Nr 301 (II piętro) telefon bezpośredni 0-95 748 8121 

adres e-mail: odpady@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  

1.Nie przysługuje, jednakże w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w Burmistrz 
Międzychodu określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
2.W przypadku wydania takiej decyzji stronie służy prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
3.Odwołanie od decyzji Burmistrza powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania 
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

4.Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu przesyłając je na adres: Burmistrz 
Międzychodu, Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

1)  Uchwała  nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 
z terenu Gminy Międzychód. 
2)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa. 
3)  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

1. Właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 



 

 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest obowiązany złożyć do Burmistrza Międzychodu deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej 

nieruchomości odpadów. 
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. 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 

1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 


