
POLA JASNE DEKLARACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY, USTAWY 
O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ MAKSYMALNEJ WYSOKOSCI OPŁATY do 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 
nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy  
w zabudowie wielolokalowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 590/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24.03.2022 r. 

1. Oznaczenie urzędowe 
 

 

DANE DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY, USTAWY 

O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY  
NA PODSTAWIE ART. 6J POZ. 3F USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.  

O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
DLA NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWEJ. 

2. Nr załącznika wpisuje wypełniający Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują 
mieszkańcy ………………….. 

 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

3. Nazwisko  4. Imię/Imiona 

5. PESEL / NIP 6. Telefon kontaktowy   

7.Adres email 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WŁAŚCICIEL UBIEGA SIĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE 
DUŻEJ RODZINY. 

8. Miejscowość 9. Ulica 10. Nr domu 

11. Kod pocztowy 

 

12. Nr działki (wypełnić w przypadku braku oznaczenia nieruchomości) 
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13. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY po odliczeniu kwoty zwolnień  
i ograniczenia wynikającego z art. 6j poz. 3f  ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (suma wierszy 1 – 10 
z kolumny 9). …………...….... zł 

C. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

14. Imię  15. Nazwisko 

16. Data i miejsce wypełnienie załącznika (dzień - miesiąc 
- rok, miejscowość) 

17. Podpis składającego 

D. ADNOTACJE URZĘDU 



 

18. Uwagi organu 

 

 

 

 

POUCZENIE 

Załączniki – Kopie Kart Dużej Rodziny członków rodziny wielodzietnej  wydanej na podstawie 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

*Objaśnienia:  
I. Wysokość zwolnienia zgodna jest § 4 z Uchwały Nr 589/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 

24.03.2022 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: 

1) Zwalnia się w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 
1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2) Właściciele nieruchomości zamieszkałych ubiegający się o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w całości zgodnie z § 4 z Uchwałą Nr 589/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 
24.03.2022 r. zobowiązani są niezwłocznie poinformować, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej 
oraz majątkowej, która wiąże się z podstawą udzielenia zwolnienia.  

3) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w 
przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania; 

4) Osoba samotna - osoba samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą 
wstępnych ani zstępnych; 

5) Rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące; 

6) Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej; 

7) Dochód dziecka - dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot 
zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę powiadającą 
dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka; 

II. Wysokość zwolnienia zgodna z § 5 Uchwały Nr 589/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24.03.2022 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.: 

1) Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny. 

2) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 30% opłaty należnej od każdej rodziny 
wielodzietnej zamieszkującej na danej nieruchomości.  


