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1. Nazwa usługi  
 

• DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA, NA KTÓRYCH 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. 

• DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA, NA KTÓRYCH 
ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA 
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE. 
 

2. Nazwa referatu/stanowiska realizującego/obsługującego usługę 
 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi,  
05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8, 
tel.: 22 700 01 01; 

3. Formularz  
 

obowiązujące od 26.05.2022 r.: 

➢ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 
nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy  

➢ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 
nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajduje się domek 
letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

➢ Załącznik dla nieruchomości wielolokalowych - dane do zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o KDR, ustawy o 
pomocy społecznej i maksymalnej wysokości opłaty do deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy 
Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy   

➢ Załącznik dla nieruchomości wielolokalowych - dane do zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 
nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy  

 

4. Organ właściwy do realizacji usługi 
 

Wójt Gminy Lesznowola  

5. Wymagane dokumenty 
 

• Wypełniony formularz deklaracji z obliczeniem miesięcznej wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
części deklaracji niezbędne do wyliczenia wysokości zwolnienia z tytułu posiadanego 
kompostownika, karty dużej rodziny i pomocy społecznej. Przy zmianie danych w 
deklaracji dodatkowo rachunek za wodę zawierający dane o jej zużyciu w ciągu 

https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/DEKLARACJA-Zalacznik-nr-1-do-Uchwaly-Nr-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/DEKLARACJA-Zalacznik-nr-1-do-Uchwaly-Nr-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/DEKLARACJA-Zalacznik-nr-2-do-Uchwaly-Nr-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/DEKLARACJA-Zalacznik-nr-2-do-Uchwaly-Nr-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/DEKLARACJA-Zalacznik-nr-2-do-Uchwaly-Nr-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/DEKLARACJA-Zalacznik-nr-2-do-Uchwaly-Nr-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-KDR_POMOCY-SPOLECZNEJ_MAX_WYS_OPLATY-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-26maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-KDR_POMOCY-SPOLECZNEJ_MAX_WYS_OPLATY-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-26maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-KDR_POMOCY-SPOLECZNEJ_MAX_WYS_OPLATY-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-26maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-KDR_POMOCY-SPOLECZNEJ_MAX_WYS_OPLATY-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-26maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-KDR_POMOCY-SPOLECZNEJ_MAX_WYS_OPLATY-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-26maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-KDR_POMOCY-SPOLECZNEJ_MAX_WYS_OPLATY-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-26maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-POMOCY-SPOLECZNEJ-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-POMOCY-SPOLECZNEJ-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-POMOCY-SPOLECZNEJ-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wielolokalowe-DO-ZWOLNIENIA-POMOCY-SPOLECZNEJ-590_XLVIII_2022-24mar2022-od-25maj2022.pdf
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ostatnich 12 miesięcy.  
W przypadku korekty deklaracji rachunek za wodę zawierający okres korygowany. 

• Wypełniony formularz deklaracji opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

6. Sposób dostarczenia dokumentów 
 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów. 
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - 

opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem 
zaufanym. Załączone dokumenty trzeba podpisać „podpisywarką” dostępną na 
platformie ePUAP; 

2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 
Lesznowola; 

3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy 
Urzędu; 

4. Złożyć bezpośrednio w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w godzinach 
pracy Urzędu; 
 

7. Czas realizacji  
 

Prawidłowo wypełniony formularz deklaracji zostaje wprowadzona do gminnego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi bezzwłocznie.  

8. Sposób odbioru dokumentów 
 

Składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, otrzymają zwrotnie indywidualny nr konta do wpłat i dane dostępowe do 
Panelu Mieszkańca.  

 

9. Opłaty 
 

Wprowadzenie danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest wolne od opłaty. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną. Opłatę wyliczoną  
w formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właściciela nieruchomości: dokonujemy na indywidualny nr konta:  

• właściciele, na których zamieszkują mieszkańcy - kwartalnie z dołu, za pierwszy kwartał 
do 31 marca, za drugi kwartał do 30 czerwca, za trzeci kwartał do 30 września, za 
czwarty kwartał do 31 grudnia (opłata kwartalna to suma trzech miesięcznych kwot 
opłaty); 

• właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dokonują wpłaty 
z góry za cały rok w terminie do dnia 30 września danego roku; 
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10. Tryb odwoławczy 
 

Nie dotyczy. 
 

11. Podstawa prawna  
 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

• Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r.  
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 
w 2021 r. 

• Uchwała nr 281/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Lesznowola (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 08 października 2020, poz. 9393); 

• Uchwała nr 234/XIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. (Dz.Urz.Woj.Maz. dn. 17 marca 2020, poz. 3529) - obowiązująca  
od 1 kwietnia 2020 r.; 

• Uchwała nr 589/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, ustalenia stawek tej opłaty oraz ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 
letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 maja 2022, poz. 5414); 

• Uchwała nr 590/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z dnia 11.05.2022 r., poz. 5495); obowiązuje od 26 maja 2022 r. 

 

12. Dodatkowe informacje 
 

• dane kontaktowe do referatu/pracownika realizującego usługę 22 700 01 01;  

• link do strony z szerszą informacją na dany temat (np. instrukcją obsługi formularza) – 
https://lesznowola.pl/referat-gospodarki-odpadami-komunalnymi/  

 

 

https://lesznowola.pl/referat-gospodarki-odpadami-komunalnymi/

