
 

 

 

IK/PIOL/06 
DEKLAROWANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Hasło 
Deklarowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 
Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Miasta w Jaśle 
Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
Bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w pokoju nr 1 (parter), tel. 13 448 25 40. 
Urząd jest czynny w: 
- poniedziałek: 7.30 – 17.00, 
- wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, 
- piątek: 7.30 – 14.00. 
 

Wymagane dokumenty 
Wypełniona deklaracja podatkowa wraz z załącznikiem złożona u pracownika załatwiającego sprawę 
lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter, pokój nr 19) lub za 
pośrednictwem platformy ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle: 
1) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

DO - FO/IK/PIOL/06/01, 
2) załącznik do deklaracji DO (DO/J) - FO/IK/PIOL/06/02. 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
Ustalona przez podatnika w złożonej deklaracji opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
po sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym, stanowi podstawę 
dokonania przypisu. W przypadku stwierdzenia błędów, oczywistych omyłek bądź wypełnienia 
deklaracji niezgodnie z obowiązującymi wymogami, organ podatkowy zwróci się do podatnika 
o złożenie wyjaśnień i skorygowanie deklaracji. Wykazana w deklaracji opłata jest płatna bez 
wezwania: 
1) raz na kwartał, w przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej wykorzystywanych 

wyłącznie na cele mieszkalne, w terminie do dnia 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia, 15 listopada, 
2) raz na miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

W przypadku, gdy obowiązek uiszczenia opłaty powstał w danym kwartale po upływie terminu, 
opłatę należy uiścić nie później niż w następnym kwartalnym terminie płatności, tj. nie później, niż 
razem z opłatą za następny kwartał. 
W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
po terminie płatności należne kwoty dopłat należy uiścić nie później niż w kolejnym kwartalnym 
terminie płatności, tj. nie później, niż razem z opłatą za następny kwartał. 
 
Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie: 
1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
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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 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. 

 
Właściciele nieruchomości obowiązani są wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bez wezwania na rachunek bankowy Miasta Jasła lub w kasie Urzędu 
Miasta. 
Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze stanem faktycznym  
i unormowaniami prawnymi należy do obowiązku podatnika i wypełnia go poprzez złożenie 
organowi podatkowemu prawidłowo sporządzonej deklaracji wraz z załącznikami. 
 

Opłaty 
Deklarowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega opłacie skarbowej. 

 

Inne informacje istotne dla interesanta  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 448 63 81. 
 
Kasa Urzędu  

Znajduje się w budynku Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, (parter), 
nr tel. 13 448 63 09. 
Kasa jest czynna w:  
- poniedziałek: 7.40 - 16.45, 
- wtorek – czwartek: 7.40 -15.00, 
- piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca: 7.40 - 13.00. 
Dane identyfikacyjne: 
MIASTO JASŁO 
38-200 Jasło, ul. Rynek 12 
NIP: 685-10-00-345 
REGON: 370440301 
 
 
 
Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać na indywidualny rachunek podatnika 
lub na rachunek: 
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło 
 
Nr rachunku bankowego: 65 8627 1011 2001 0048 6891 0009 


