
INFORMACJA 
 

Urząd Gminy Domanice przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie 

nieruchomości (tj. urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, 

powrót z zagranicy, akademików itp.) właściciel jest zobowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana.  

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji danych w złożonych dotychczas 

deklaracjach pragniemy poinformować, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie 

zaniżonej ilości osób zamieszkujących i przebywających na danej nieruchomości. 

Tym samym informujemy, iż do dnia 31.08.2020 r. oczekujemy na mieszkańców 

naszej Gminy, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz na mieszkańców, którzy nie 

zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach pełnej informacji o liczbie 

osób zamieszkujących nieruchomość. 

Od dnia 01.09.2020 r. rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o dane 

zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również w oparciu o dane zebrane w wyniku 

przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Gminy wezwie do udzielenia 

wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny 

z rzeczywistością.  

Apelujemy do mieszkańców Gminy Domanice, aby zgłaszali się do siedziby 

Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzić będzie do wydania decyzji 

administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.  

W przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez Urząd 

Gminy. 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:   

http://www.domanice.eu/gfx/file/2020/deklaracja.pdf  

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą lub za 

pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga 

posiadania podpisu elektronicznego). 
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