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1. Nr dokumentu Załącznik do uchwały nr XV/108/2020 
Rady Gminy Leśna Podlaska  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ROK   
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością;  

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie : 
 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  
 Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących,  
 Do 6 miesięcy w przypadku gdy zmieniła się liczba osób w związku ze śmiercią jednego z mieszkańców. 

Miejsce składania Urząd Gminy Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
WÓJT GMINY LEŚNA PODLASKA 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 3. Uzasadnienie złożenia deklaracji 

□ 1. pierwsza deklaracja  data powstania obowiązku  

___ - ___ - ____ 
(dzień      miesiąc         rok ) 

□ 1.zamieszkanie nowego 
mieszkańca 
□ 2.wyprowadzenie się mieszkańca 
□ 3. zgon osoby zamieszkującej 
□ 4. inne………………………………….. 

□ 2. zmiana danych 
zawartych w poprzedniej 
deklaracji 

data zaistnienia zmiany 

___ - ___ - ____ 
(dzień      miesiąc         rok ) 

□ 3. korekta deklaracji data korekty 

___ - ___ - ____ 
(dzień      miesiąc         rok ) 

□ 4. Wygaszenie obowiązku Data od kiedy 

___ - ___ - ____ 
(dzień      miesiąc         rok ) 

C.  DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Składający (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ 1. Właściciel □ 2. Współwłaściciel □ 3. użytkownik 

□ 4. Użytkownik wieczysty □ 5. Zarządca nieruchomości wspólnej □ 6. Inne………………………………. 
5. Nazwisko/ Nazwa pełna (niepotrzebne skreślić) 

6. Pierwsze imię, drugie imię/ Nazwa skrócona (niepotrzebne skreślić) 

7.Numer PESEL  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

8. Imię ojca 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
9. Województwo 
 

10. Powiat 11. Gmina 

12. Miejscowość 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 
 

16. Poczta 17. Kod pocztowy 18. Numer telefonu 

19. adres e-mail 
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C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
20. Miejscowość  21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

 

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
24. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
wskazanej w dziale C.3. niniejszej deklaracji znajduje się kompostownik przydomowy a wytworzony 
kompost będzie wykorzystywany na własne potrzeby: 
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ TAK □ NIE 
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
25. Oświadczam, że terenie nieruchomości wskazanej w dziale C.3. 
zamieszkuje: 

26. 
 

(podać liczbę mieszkańców) 
27. Miesięczna stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą) 28. 

zł/osobę  
29. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowiącej iloczyn poz. 26 i poz. 28 

30. 
zł/miesiąc 

31. Kwota miesięcznego zwolnienia z części opłaty dla właścicieli 
nieruchomości kompostujących bioodpady (zgodnie z obowiązującą 
uchwałą) stanowiącej iloczyn kwoty zwolnienia i liczy osób poz. 26 
(Wypełnić w przypadku zaznaczenia w poz. 24 TAK) 

32.  
 

zł/miesiąc 

33. Opłata miesięczna (różnica poz. 30 i poz. 32) 34.  
zł/miesiąc 

F. INFORMACJE DODATKOWE (nieobowiązkowe) 
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C.3. niniejszej deklaracji jest wyposażona w:  
□ kanalizację □ zbiornik bezodpływowy 

(szambo) 
□ przydomową oczyszczalnię 
ścieków 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne z prawdą. 
Oświadczam, że znane mi są objaśnienia i pouczenia zawarte w deklaracji oraz treść klauzuli informacyjnej.  
35. Data wypełnienia deklaracji  

___ - ___ - _____ 
(dzień      miesiąc          rok) 

36. Czytelny podpis  

G. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 

 Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  
 Pod pojęciem mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość rozumie się osobę fizyczną przebywającą pod 

danym adresem z zamiarem pobytu stałego lub pobytu czasowego. Nieruchomość taka stanowi centrum 
interesów życiowych niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, leczeniem 
medycznym itp. 

 W razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Leśna Podlaska określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy Leśna Podlaska, w drodze decyzji, naliczy opłatę podwyższoną 
za odprowadzanie odpadów zmieszanych. 
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Klauzula informacyjna: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Leśna Podlaska z siedzibą w Leśnej Podlasiej ul. 

Bialska 30, telefon: 83 345 07 20; adres e-mail: ug@lesnapodlaska.pl. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE oraz art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu 
związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu, a 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
 

 


