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Załącznik do Uchwały XII/143/2019 

Rady Gminy Lisia Góra 
z dn. 12 grudnia 2019 roku 

DEKLARACJA A 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 
2010). Składający: właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miejsce składania: Urząd Gminy Lisia Góra ul. 1 maja 7, 33-140 Lisia Góra. 

I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane) 

  
1.          pierwsza deklaracja    ____ - ____ - _______ 

data złożenia deklaracji 
 

2.          korekta deklaracji       ____ - ____ - _______ 
                                                                   data złożenia korekty deklaracji 
 

3.          deklaracja zmieniająca 
 

I                        II III IV V VI 

      

VII VIII IX X XI XII 
 
(należy zaznaczyć miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych) 

II. PODMIOT  ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 II.1 RODZAJ PODMIOTU (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

4.       właściciel     5.       współwłaściciel     6.       użytkownik     7.       najemca - dzierżawca     8.       inny 

II.2 DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

9. Imię 
 

10. Nazwisko 
 

11. Pesel 
 

12. Nr telefonu kontaktowego 
 

II.3 ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

13. Kraj 
 

14. Województwo 
 

15. Powiat 
 

16. Kod pocztowy 
 

17. Gmina 
 

18.Miejscowość 
 

19. Ulica (pełna nazwa) 
 

20. Nr domu 
 

21. Nr lokalu 22.  Adres e-mail 

II.4 
ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy wypełnić w przypadku, gdy adres 
jest inny niż adres wskazany w części II.3) 

23. Kraj 
         

24. Województwo 25. Powiat 

26. Gmina 27. Ulica (pełna nazwa) 28. Miejscowość 

29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Kod pocztowy 

III. NIERUCHOMOŚĆ DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

 32. Miejscowość 
 

33. Ulica (pełna nazwa) 
 

34. Nr domu 
 

35. Nr lokalu 

36. Nr działki/działek; obręb  

x 

x 



IV. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 39. Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
opisanej w części III.1 niniejszej deklaracji znajduje się 
kompostownik i bioodpady stanowiące odpady 
komunalne są w nim kompostowane 
 

             
             Tak o powierzchni ……………………….. m3                                                          
 
             Nie 

40. Oświadczam, że terenie nieruchomości wskazanej 
w części III.1 niniejszej deklaracji zamieszkuje (należy 
podać liczbę mieszkańców) 

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

41. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym 
prowadzonym na terenie nieruchomości, o której mowa w części III.1 deklaracji ustalona została Uchwałą nr 
XXX/355/2021 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2021. 
 
Zwolnienie za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim odpadów 1,00 zł od osoby 
                                                                                                                               
 (…………………………x………………) - (……………………..……x 1,00 zł) = ……………………………………… 
          (liczba mieszkańców x stawka ) – (liczba mieszkańców x zwolnienie)    
                                                                                                                                                                                                               

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

V. PODPIS/Y  SKŁADAJĄCEGO/YCH  DEKLARACJĘ 

  
             ………………………………………….                                                                                ……………………………………                       
                                      (miejscowość i data)                                                                                                                                                                          (czytelny podpis)                                                                                

VI. ADNOTACJE URZĘDOWE 

  Sprawdzono pod względem formalnym 
 
Data. ……………………………..    podpis …………………………………….. 

POUCZENIE:  
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r.  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U.2019 r., poz. 1438). 
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Lisia Góra deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
3. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w punkcie 2, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,  

Wójt Gminy Lisia Góra określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Lisia Góra w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana danych. 

5. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób wskazany w stosownej uchwale Rady Gminy Lisia 
Góra w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lisia Góra zwany dalej: „Administratorem”. Można się z nim 
skontaktować pisząc na adres: ug@lisiagora.pl lub telefonując pod numer: 14 6784678. Można skontaktować się z 
administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail: ido@lisiagora.pl; 
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na 
administratorze) i w celu realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 2010); 
3)podanie danych osobowych jest obowiązkowe i podyktowane wymogami określonymi w art. 6n ust.1b powyższej ustawy;  
4)podane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom na mocy przepisów prawa; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania,  
w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa; 
6) posiadają Pani/Pana prawo do: dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, a także prawo do żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO, 
7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
8) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

mailto:ido@lisiagora.pl

