
Załącznik do uchwały nr XXXVI.314.2021 
                                                                                                               Rady Gminy Legnickie Pole 

                                                                                                                                z dnia 28 grudnia 2021 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

DLA NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z póź. zm.) 

Zobowiązany do 
złożenia deklaracji: 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  
na terenie Gminy Legnickie Pole 
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość  
w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością) 

Termin składania 
deklaracji: 

Termin złożenia deklaracji upływa w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, przy czym każda zmiana 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty rodzi konieczność ponownego złożenia 
deklaracji, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. K. I. Dientzenhofera 1, 59 – 241 Legnickie Pole  

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

        Złożenie pierwszej deklaracji 
  Data powstania obowiązku: 

………………………………………………… 

      Zmiana danych zawartych w deklaracji 
  Data zaistnienia zmiany:  

………………………………………………………. 

     Wygaśnięcie lub brak obowiązku  

  Nieruchomość niezamieszkała od dnia: 

………………………………………………………….. 

Przyczyna zmiany deklaracji: 

       Zwiększenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość z powodu: ……………………………………………………………………................... 

     Zmniejszenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość spowodowana:      
            Zgonem 

                 Zmianą miejsca zamieszkania 

                 Inny: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        Inny powód zmiany deklaracji: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

Właściciel nieruchomości 
Użytkownik wieczysty nieruchomości 
Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca 
Współwłaściciel nieruchomości  

Inny podmiot władający nieruchomością – podać, jaki: ………………………………………………………………………. 
Zarządca nieruchomości działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku nieruchomości zabudowanej 

budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością 

wspólną) 
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu,  

miejsca, w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami) 

Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

C.1. Imię 

 

C.2. Nazwisko 

 

C.3. PESEL             nr telefonu*     

e-mail *  

C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

 

C.5. REGON1)           C.6. NIP1)           

C.7. Numer 
telefonu 

 



C.8. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja 

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

Ulica  

Nr domu  Numer lokalu  

Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr nieruchomości)  

C.9. Adres do korespondencji (lub adres siedziby składającego deklarację Zarządcy nieruchomości) 

  
Adres do korespondencji składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację Zarządcy 
nieruchomości) jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja 
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X”, gdy adres zamieszkania jest taki sam jak adres nieruchomości   
i  pominąć pozostałą część punktu C.9.) 
 

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

D. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w tym: budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej) 2) 

 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna   

 
E. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów 
     (Dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) 
 

Oświadczam, że kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie 
nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji (w pkt C.8) 
 
                   TAK                                                        NIE 
 

F. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

F.1. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Liczba osób zamieszkałych 
(wpisać cyfrą) 

Miesięczna stawka opłaty za każdego jednego 
mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość 3) 

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zł  

(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki  
opłaty) 

 
……............................... 

27 zł 
 

……............................... 

Słownie (miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zł): 

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



 

F.2. Wysokość zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym (wypełnić, gdy zadeklarowano „TAK” w pkt E) 

 
Liczba osób zamieszkałych 

(wpisać cyfrą) 

 
Miesięczna kwota częściowego zwolnienia  

od jednego mieszkańca 4) 

Łączna kwota zwolnienia z tytułu 
kompostowania bioodpadów 

(iloczyn liczby osób zamieszkałych 
i kwoty częściowego zwolnienia) 

 
……............................... 

2 zł 
 

……............................... 

F.3. Wysokość zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, 
o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny 

Liczba osób uprawnionych do 
zwolnienia 

(wpisać cyfrą) 

Miesięczna kwota zwolnienia za każdego 

członka rodziny wielodzietnej  5) 

Łączna kwota zwolnienia  
dla rodzin wielodzietnych 

(iloczyn liczby osób uprawnionych do zwolnienia 
i kwoty częściowego zwolnienia) 

 

……............................... 
13,00 zł 

 
……............................... 

1. Dane posiadacza Karty Dużej Rodziny: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer Karty Dużej Rodziny:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __        Ważna do: …………………………………………. 

2. Dane posiadacza Karty Dużej Rodziny:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer Karty Dużej Rodziny:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __        Ważna do: …………………………………………. 

3. Dane posiadacza Karty Dużej Rodziny:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer Karty Dużej Rodziny:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __        Ważna do: …………………………………………. 

4. Dane posiadacza Karty Dużej Rodziny:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer Karty Dużej Rodziny:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __        Ważna do: …………………………………………. 

5. Dane posiadacza Karty Dużej Rodziny:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer Karty Dużej Rodziny:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __        Ważna do: …………………………………………. 

6. Dane posiadacza Karty Dużej Rodziny:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer Karty Dużej Rodziny:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __        Ważna do: …………………………………………. 

         F.4. Łączna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnień (z F.2. i F.3.) 

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
po uwzględnieniu zwolnień z F.2. i F.3. w zł 

F.1. – (F.2. + F.3.) 

 
 

……………………………………… 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez właściciela 
nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

      G. Podpis składającego deklarację 

 
 

…………………….……………………………… 
                                                                                                                                               Data i czytelny podpis 



Objaśnienia: 

1) Nie dotyczy osób fizycznych; 

2) Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. 2021, poz. 1986) ilekroć  

w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek  

w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 

i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku; 

3) Stawka opłaty za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zgodnie z Uchwałą nr XXXVI.315.2021 Rady Gminy Legnickie 

Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

4) Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zgodnie z Uchwałą nr XXXVI.315.2021 Rady Gminy Legnickie Pole 

z dnia 28 grudnia 2021 r.   

5) Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą  

nr XXXVI.315.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r.  

* pole nieobowiązkowe 

                   

 

 

 

     H. Pouczenie 
1. Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 

888 z póź. zm.), w przypadku nie wpłacenia w określonych w uchwale Rady Gminy terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w 
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888  
z póź. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć 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. 
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych  
w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.  

3.     W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2021 r.  
poz. 1927 z póź. zm.).  

 4.     Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z póź. zm)  
w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości,  
co do danych zawartych w deklaracji, Wójt 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 przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze. 

I. Adnotacje urzędowe 

   

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

 

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

 



 

Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole (59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana 

Ignacego Dientzenhofera 1), zwany dalej Administratorem.  

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Legnickie Pole jest Pan Mariusz Kania, z którym można skontaktować 

się przez e-mail: iod@centrumbip.pl;  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:  

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Art. 6 ust.1 lit. c RODO);  

• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

• realizacji umów zawartych z kontrahentami (Art. 6 ust.1 lit. b RODO);  

• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Urzędem Gminy w Legnickim Polu przetwarzają dane osobowe.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych;  

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,  

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się, usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia,  

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich  

do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;  

• prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub  

na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych  

na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora,  

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 

mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

mailto:iod@centrumbip.pl
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