Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/133/2020
Rady Gminy Leszno
z dnia 17 czerwca 2020 roku

DEKLARACJA
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
( dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych )
Podstawa prawna :

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

Składający :

Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy
Leszno, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki
organizacyjne lub osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inne podmioty
władające nieruchomością.

Organ właściwy do
przyjęcia deklaracji :

Wójt Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Miejsce składania :

Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 PIERWSZA DEKLARACJA

(data powstania obowiązku opłaty…………………………….…….)

1)

 ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI ( data zaistnienia zmian………………………..) 2)
 KOREKTA DEKLARACJI (okres którego dotyczy korekta………………………………………..……..)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
 OSOBA FIZYCZNA
 OSOBA PRAWNA
 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Tytuł prawny do nieruchomości :
 właściciel

 użytkownik wieczysty

 współwłaściciel

 inny podmiot władający nieruchomością

 jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1 OSOBA FIZYCZNA
NAZWISKO

IMIĘ

NR TELEFONU

PESEL
ADRES E-MAIL

C.2 POZOSTAŁE PODMIOTY
PEŁNA NAZWA

REGON

NIP

NR TELEFONU

OSOBY UPOWAŻNIONE LUB REPREZENTUJĄCE WŁAŚCICIELI:

ADRES E-MAIL

3)

………………………………………………………………..podstawa umocowania …………………………...............
………………………………………………………………..podstawa umocowania ………………………..................

C.3 ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ SĄ ODBIERANE ODPADY4)
WOJEWÓDZTWO

KRAJ

POLSKA

MAZOWIECKIE

GMINA

POWIAT

WARSZAWSKI-ZACHODNI

ULICA

NR DOMU

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

LESZNO
MIEJSCOWOŚĆ

C.4 ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny niż adres nieruchomości z C.3
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

D. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zwolnienia


Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości
wskazanej w części C3, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym i kompostuję bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.



Oświadczam, że w gospodarstwie domowym prowadzonym
na nieruchomości wskazanej w części C3, zamieszkują
mieszkańcy których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.
1507 ze zm.).

Liczba osób uprawnionych do
zwolnienia w części z opłaty
z danego tytułu

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
33,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.
E.2 Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.

33.00
(ilość osób x wysokość stawki)

3.00
(ilość osób x wysokość zwolnienia)

E.3 Zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców których dochód nie
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) wynosi
13,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

13.00
(ilość osób x wysokość zwolnienia)

Kwota miesięcznej opłaty
(E.1- E.2- E.3)

0

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
………………………………

06.08.2020

( miejscowość i data )

………………………………
( czytelny podpis )

G. POLITYKA PRYWATNOŚCI (zaznaczyć przy wyrażeniu zgody)
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dn.
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344)
………………………………

06.08.2020

( miejscowość i data )

………………………………
( czytelny podpis )

F. Adnotacje organu

Pouczenie :
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. 2019 poz. 1438 ze zm.).
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
Wójta Gminy Leszno nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienia :

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.
2)
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3)
Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej
1)

sporządzaniu nie wpływająca na wysokość opłaty,
4)

5)

Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację,

Opłatę obliczamy jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty za odbiór odpadów. Opłatę

należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy nadany
przez system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Leszno,

