
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXIV/145/2020 

Rady Gminy Łęka Opatowska 
z dnia  26 maja 2020 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                          (tekst  jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

Miejsce składania:            Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 , 63 – 645 Łęka Opatowska. 
 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 , 63 – 645 Łęka Opatowska. 
    

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

     □    pierwsza deklaracja                           □    korekta deklaracji                         □    zmiana danych zawartych w deklaracji             

      
Data powstania obowiązku złożenia deklaracji     ………………………………….……… 
                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 

 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 

 

Składający: 

       □ właściciel    □ współwłaściciel   □ najemca, dzierżawca □ użytkownik wieczysty  □ inny podmiot władający nieruchomością  

 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer PESEL* 

 

Identyfikator REGON** Numer NIP** 

Numer telefonu 

 

Poczta e-mail 

 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
 

Gmina 

Łęka Opatowska 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
 

D.  Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona 

jest w kompostownik (w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK”, należy podać pojemność 

kompostownia) 

 

□TAK □NIE 
                   

                   m3     
 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych1) 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………. 
                                                                                                                                                                                                                   (liczba mieszkańców) 

1.1. Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 
             (liczba mieszkańców)                                                     (stawka opłaty)                                         (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)  
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1.2. Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w odrębnej uchwale Rady Gminy Łęka Opatowska 

□ przysługuje zwolnienie                                                   □  nie przysługuje zwolnienie 
                               (wypełnij poz. od 1.2.1. do 1.2.3. )                                                                                            (przejdź do poz. 1.3. i 1.4.) 

 

1.2.1. Wysokość zwolnienia na osobę (stawka opłaty x % zwolnienia wskazany w odrębnej uchwale Rady Gminy Łęka 

Opatowska 

….………………….……….      X      ……………………………………….…      =      ……………….………… zł 
             (stawka opłaty)                         (% zwolnienia zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska)                (wysokość zwolnienia)  

 

1.2.2. Ilość mieszkańców uprawnionych do zwolnienia: ……….…………. 
                                                                                                                      (liczba mieszkańców) 

1.2.3. Wysokość należnego zwolnienia: 

 

….………………….……….      X      ………………………………      =      ………………………….………… zł 
    (wysokość zwolnienia z poz. 1.2.1. )                         (liczba mieszkańców z poz. 1.2.2.)                                   (wysokość należnego zwolnienia)  

1.3. Zwolnienie w przypadku posiadania kompostownika zadeklarowanego w części D (wysokość zwolnienia na 

osobę wskazana w odrębnej uchwale Rady Gminy Łęka Opatowska x ilość mieszkańców) 

 

….………………….…………………..             X      ………………………….…      =      ……………….………… zł 
(wysokość zwolnienia z opłaty na osobę w złotych)                                          ( liczba mieszkańców)                                        (wysokość zwolnienia)  

1.4. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu 

należnego zwolnienia: 

….……………………….……….      -      …………………….……………        -          ……………….……..…….     
       (wysokość należnej opłaty z poz. 1.1.)                  (wysokość należnego zwolnienia z poz. 1.2.3.)                 (wysokość należnego zwolnienia z poz. 1.3)     

 

=      ………………………….………… zł   
                       (wysokość opłaty miesięcznej) 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł 

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...) 
 

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne     

gromadzone są:  ………..……………………………………………………..................................................................... 

                                                                                                        (liczba i rodzaj pojemników) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X      ……………………...…      =      ………………………………….………… zł 
       (miesięczna liczba pojemników)                                      (stawka opłaty)                                      (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  …………………..….……..…. zł 

(słownie …………………………………………………………………………………………………..……….….....) 
 

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o której mowa           

w pkt 1,  a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2. 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają     

w sposób określony w pkt 1 i 2.  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wynosi ………………………………………………………………..…..zł  
                                                                                      (należy wpisać sumę opłat z punktu 1 – 2) 

 (słownie ………………………………………………………………………………………..……………………….. ) 
 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne  z prawdą. 

 

       ………………………………………                                                 …………………..……………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 
 

OBJAŚNIENIA: 
1) Nieruchomość zamieszkała – rozumie się przez to nieruchomość w której dana osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od 

czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 

pielgrzymkami religijnymi. 
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1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.         

Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 
 

2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane  

w punktach 1, 2 i 3:  
 

Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i 

czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 1, E. 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość     

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.   
 

Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, 

rzemieślnicza. 

Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 2, E. 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników o określonej 

pojemności oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i 

czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. 

Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez 

wypełnienie pkt 1 i 2 w części D, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3. 

 

POUCZENIE: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca  

1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.). 
 

 

ADNOTACJE ORGANU: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Łęka Opatowska jest Gmina Łęka Opatowska z siedzibą 

w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4 63-645 reprezentowana przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.  

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska: tel. kontaktowy 62 78 14 535, e-mail: iod@leka-

opatowska.pl.  

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja zadań nałożonych na Gminę Łęka Opatowska na podstawie i w granicach 

przepisów prawa, dla realizacji których przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.  

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją zadań oraz do podjęcia niezbędnych działań w celu 

załatwienia sprawy.  

5. Skreślony 1)  .  

6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z przepisami prawa.  

7. Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:  

− obsługa prawna  

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania danych.  

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.  

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)  Stwierdzenie nieważności na podstawie Uchwały Nr 14/632/20120 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

            z dnia 24 czerwca 2020 r. 


