
  

 
 

  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
POLA WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

*      pole nieobowiązkowe do wypełnienia 

 

 

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                              

  

Składający:              Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie  Gminy   

                                  Lelis (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

 

Miejsce składania:  Urząd Gminy w Lelisie z siedzibą: Lelis, ul. Szkolna 39, 07 - 402 Lelis 

 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Lelis 

 

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

1.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  
 

         PIERWSZA DEKLARACJA 
1
 - data zamieszkania:                                                                           ……. …….. ……..    

                                                                                                                                                                                            (dzień-miesiąc-rok)  

 

        NOWA DEKLARACJA -  ZMIANA DANYCH 
2
 - data zmiany:                                                                

……. …….. ……..    

                                                                                                                                                                                            (dzień-miesiąc-rok) 
                              

         KOREKTA DEKLARACJI
 3  - data zmiany:                                                                                                                                               ……. …….. ……..    

                                                                                                                                                                                            (dzień-miesiąc-rok) 

  

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: (zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

  

2.Tytuł prawny do nieruchomości: 

 

                     
            WŁAŚCICIEL                 WSPÓŁWŁAŚCICIEL                     ZARZĄDCA/                INNY PODMIOT  

                                                                                                          UŻYTKOWNIK                WŁADAJĄCY            

                                                                                                                                                 NIERUCHOMOŚCIĄ         

                                                                                                                                                                                                                     

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:  

3. Imię  4. Nazwisko 

5. Nr PESEL 6. Data urodzenia 7. Nr telefonu  

 

8. Imię ojca 9. Imię matki 10. Adres e-mail * 

D. ADRES ZAMIESZKANIA: 
 

11. Kraj 

 

12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 

18. Miejscowość 

 

19. Kod pocztowy 20. Poczta 

 



  

 
 

  

 

Pouczenie: 
1) W przypadku nie wpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do  danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione 

szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  średnią ilość  odpadów  komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym  

3) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

4) Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres, bądź złożyć za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Objaśnienia: 
1  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lelis deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  
2  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

Wójta Gminy Lelis nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym 

nastąpiła zmiana. 
3  Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji. 
 

 

 

 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE : 
 

21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat 

24. Gmina 25.Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu 

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta 

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT: 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji   zamieszkuje:……………………….......... 
                                                                                                                                                                                                       (należy podać liczbę mieszkańców) 
 

Oświadczam, że  na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w sposób selektywny  
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 

TAK                                NIE 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość, 

o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Lelis 

ustalającej stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny lub 

wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny 

zbierane i odbierane. 

 

 

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

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ: 
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 

 

31. Data wypełnienia deklaracji                                                  

 

 

 
                                                        

                                                                 

32. Czytelny podpis  

H.  ADNOTACJE ORGANU:  
 

33. Uwagi organu 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), zwanego danej RODO, informuję że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lelis z siedzibą  

w Lelisie ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, tel. (29) 746 90 11, e-mail: sekretariat@lelis.pl dalej zwany „Administratorem”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez  

e-mail: iod@lelis.pl, pisemnie na adres Administratora lub numerem telefonu (29) 746-90-17. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi 

odbieranymi z nieruchomości, której dotyczy składana deklaracja.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku  

z art. 6n ust.1 pkt 1 oraz 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, pomioty 

zewnętrze na podstawie umowy powierzenia  przetwarzania danych osobowych także podmioty realizujące odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lelis. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu określonego w pkt 3,  zgodnie  z 

terminami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tym profilowaniu. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym ustawą  

z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.  

 

 

 

 

 

 

 

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

                                  (data i czytelny podpis) 

mailto:sekretariat@lelis.pl
mailto:iod@lelis.pl

