
Informacja dotycząca KONIECZNOŚCI NIEZWŁOCZNEGO ZŁOŻENIA 
NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1.03.2020 r. PRZEZ WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI,KTÓRZY JESZCZE TEGO NIE ZROBILI 

 

Z dniem 1 marca 2020 r. weszła w życie uchwała nr XXV/529/2020 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na 
podstawie której nastąpiła zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Nowa metoda przewiduje naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zgodnie z art. 6m ust.2  
u.c.p.g. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości i należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nowa deklarację. 

 

W razie niezłożenia wymaganej deklaracji, w oparciu o art.6o ust. 1 u.c.p.g. zostanie 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ponadto niezłożenie deklaracji, zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach może skutkować nałożeniem kary grzywny. 

 

Obowiązujący druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej bip.erzeszow.pl w zakładce: 
„Wywóz śmieci woda ścieki” – „System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi” 

 

Deklaracje w formie pisemnej można złożyć:  

- w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Hanasiewicza 10, 

- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w Galerii Handlowej „Nowy Świat” 

- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall”,  
ul. Kopisto 1, 

- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65, 

- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w „ Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44, 

- w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 

- w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców, ul. Okrzei 1, 

- za pośrednictwem operatora pocztowego 

 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy epuap,  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 17 788 99 00, bądź w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Hanasiewicza 10 
w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 730 do 1530, w środy od 730 do 1700. 


