
POLA JASNE DEKLARACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

Załącznik 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  

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 POMOCY SPOŁECZNEJ   

W ZABUDOWIE 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 LOKALU 

3. Nazwisko 4. Imię/Imiona 

5. PESEL 6. Telefon kontaktowy 

7. Adres e-mail 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WŁAŚCICIEL  LOKALU UBIEGA SIĘ O ZWOLNIENIE  
Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY  
O POMOCY SPOŁECZNEJ. 

8. Miejscowość 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu 

12. Kod pocztowy 13. Nr działki (wypełnić w przypadku braku oznaczenia nieruchomości) 

C. SYTUACJA MATERIALNA RODZINY WNIOSKODAWCY  

14. Liczba członków 
rodziny. 

 

15. Suma miesięcznych (lub 
średniomiesięcznych) dochodów 
netto wszystkich członków rodziny. ……………… zł 

16.  Dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób  
w rodzinie stanowi iloraz poz. 15 suma miesięcznych (lub średniomiesięcznych) wysokości 
dochodów netto wszystkich członków rodziny przez poz. 14 liczbę członków rodziny. ……………….zł 

D. ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

17.  Kwota dochodu przysługująca osobie samotnie gospodarującej zgodnie z ustawą  
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. zawartą w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej, kwota ta wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  
z pomocy społecznej. ……………………zł 

18.  Kwota dochodu przysługująca rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zawartą  
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, kwota ta wynosi zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. ……………………zł 



19.  Weryfikacja zwolnienia z opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla osoby 
samotnej – jeśli liczba poz. 17. jest większa od liczby poz. 16. to należy wpisać 100%, jeśli 
nie, należy wpisać 0 (zero). Dla rodziny, – jeśli liczba z poz. 18. jest większa od liczby  
z poz. 16. to należy wpisać 100%, jeśli nie należy wpisać 0 (zero). ……………..…..% 

20. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B niniejszego załącznika 
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 
nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy 
miesięczna ilość zużytej wody wynosi. …………….……..m3 

21.  Stawka opłaty określona w uchwale 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. 

11,85 zł/m3 

22.  Wyliczenie podstawy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłata stanowi 
iloczyn poz. 20 i 21 ………………….. zł 

23. Kwota zwolnienia z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
(jeśli w poz. 19 wpisano 100%, wówczas należy wpisać wartość z poz. 22, jeśli w poz. 
19 wpisano zero, to należy wpisać zero). ……………….….. zł 

E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY UBIEGA SIĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ. 

24. Imię 25. Nazwisko 

26. Data i miejsce wypełnienia załącznika (dzień - miesiąc 
- rok, miejscowość) 

 

27. Podpis składającego 

F. ADNOTACJE URZĘDU 

28. Uwagi organu 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 
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.  

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; 
Osoba samotna - osoba samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych  
ani zstępnych; 
Rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  
i gospodarujące; 
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; 
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; 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 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, informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: 

Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757 93 40, fax. (22) 757 92 70,  

e-mail: rodo@lesznowola.pl; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e- mail: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor 

ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola; 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków Gminy Lesznowola wynikających z ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa; 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ww. ustaw; 

5. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez upoważnionych pracowników Administratora Danych 
Osobowych oraz mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych 
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

a. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą 

przetwarzane (przechowywane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt c. 

lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;  

b. Osobie, której dane są przetwarzane na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo 

do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania lub usunięcia w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie  

w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane;  

c. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub organu nadzorczego innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy 

osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;  

d. Podanie danych przetwarzanych na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest 

obowiązkiem ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. W przypadku nie podania 

danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 

Gminy Lesznowola, a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych 

dokumentów zawierających dane osobowe. 


