
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  
Wójt Gminy Domanice zawiadamia, że Rada Gminy Domanice w dniu 16 grudnia 2020 roku 

podjęła uchwałę nr XXI/139/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 poz. 

12996). 

 Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.), Wójt Gminy Domanice zawiadamia 

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie nadal obliczana w oparciu o liczbę 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi będą obowiązywać od dnia 01.01.2021r. 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące: 

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł miesięcznie od 

jednego mieszkańca, jeżeli odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny; 

2) stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 50,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny; 

3) zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli dana nieruchomość posiada kompostownik 

przydomowy i  właściciel kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady. 

 

Zgodnie z w\w ustawą, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej wpłaca opłatę za odpady 

komunalne zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. 

Wpłaty należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu podatnikowi. 

 W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. 

 Wójt Gminy Domanice przypomina, że w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. 

kompostownik) lub określonej w deklaracji ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. 

urodzenie dziecka, zgon), właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Najważniejsze informacje dotyczące sposobu segregacji odpadów komunalnych i ich odbioru 

można znaleźć na stronie głównej Urzędu Gminy Domanice w zakładce „Śmieci” lub na BIP Domanice 

w zakładce „Utrzymanie czystości i porządku w gminach”. 
 

Pouczenie 

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 poz. 

1427, z późn. zm.). 
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