
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WNIOSKODAWCA 

NIP /  PESEL ……..................................................... 

Nazwisko, pierwsze imię i data urodzenia (nazwa firmy): 

.................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: 

województwo .....................................powiat ................................................. gmina ............................... 

ulica................................................. miejscowość ........................................ 

nr domu................................... kod pocztowy ............................. poczta ...................................... 

 (formularz wypełnić drukowanymi literami) 

 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości 

________________________________________________________________________________________________

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości  

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości………….. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Powyższe zaświadczenie jest niezbędne do przedłożenia w ………………………. …………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….w celu  

.............................................................................................................................................................................. 

 
                         Sposób odbioru zaświadczenia  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 


osobiście (w Biurze Obsługi Interesanta ) 



na podany  adres  zamieszkania  



    przesyłką elektroniczną e-puap pod adres…………………………………… 

 

 
 
 
                                                                                                     ........................................................................ 

(podpis wnioskodawcy 
 

  
 Zarejestrowano: 

 

.............................................................................. 
miejscowość, dnia 

 

ZARZĄD 
Związku Gmin Wierzyca 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 18 

83-200 Starogard Gdański  



 

 

 

 

KARTA INFORMACJA 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACIE O 
GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB STWIERDZAJĄCE STAN 

ZALEGŁOŚCI 

 
 

PODSTAWA PRAWNA:  
 art. 306a - 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  ( tj. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 201 z późniejszymi zmianami). 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 wypełniony wniosek 
 potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU WNIOSKU:  
 Biuro Obsługi Interesanta  Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim, ul. 

gen. Władysława Sikorskiego 18. 
 

OPŁATY: 
 Opata skarbowa pobierana zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. 2016r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami) i wynosi : za 
zaświadczenie - 21,00 zł. 
 

 Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej w Starogardzie 
Gdańskim ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański -   94 8340 0001 0001 1400 
2000 0001 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. 
 

 zwolnienia z opłaty określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 1827 z późniejszymi zmianami). 

 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 

 Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia. 

 W przypadku odmowy  wydania zaświadczenia Zarząd Związku wydaje 
postanowienie. 

 
PROWADZĄCY SPRAWĘ:  

 Dział Finansowo – Księgowy  tel. : 58 562 19 97 wew. 107,108 lub 112. 
 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
 W przypadku odmowy wydania zaświadczenia można wnieść zażalenie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Zarządu 
Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 
18, 83-200 Starogard Gdański w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.   

 
POBRANIE WNIOSKU: 
 

 Strona internetowa Związku Gmin Wierzyca: www.zgwierzyca.pl 
 Biuro Obsługi Interesanta Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim. 

 
 
 

 

http://www.zgwierzyca.pl/

