
Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr. XXIV/375/2020
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 grudnia 2020 r.
DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Numer PESEL / REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
(w zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością)

2. Dzień – Miesiąc – Rok 

  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach 
Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania deklaracji: Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Organ, któremu składana jest deklaracja: Prezydent Miasta Legionowo
Miejsce składania: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

A. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Obowiązek i cel złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

złożenie deklaracji

zmiana deklaracji 

korekta deklaracji 

ustanie obowiązku uiszczania opłaty

Data zaistnienia zmiany/korekty/ ustania obowiązku (dd-mm-rrrr)
(należy wypełnić w przypadku zmiany, korekty lub ustania obowiązku uiszczania opłaty)

  

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
4. Tytuł władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat):

właściciel nieruchomości

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia mieszkaniowa
inny podmiot faktycznie władający nieruchomością
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C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Osoba fizyczna
5. Nazwisko

6. Imię

7. Nr telefonu

8. Adres e-mail

C.2. Pozostałe podmioty
9. Nazwisko/a i imię/ona wspólników/ Nazwa pełna

10. Nazwa skrócona

11. Nr KRS / NIP

12. Nr telefonu

13. Adres e-mail

C.3.
Adres nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
14. Ulica

15. Nr domu

16. Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta
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C.4.

ADRES DO KORESPONDENCJI - jeżeli jest inny, niż adres w części C.3.

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Numer domu

25. Nr lokalu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW

Oświadczam (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

29. Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne

30. Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

31. 1) 

(należy zaznaczyć kwadrat)

(Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z wi 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za 
odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.)

32. Stawka opłaty że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 

(Wysokość stawki określa uchwała Rady Miasta Legionowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej 

Legionowo.)

33. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.3.

34. Wysokość obowiązującej ulgi

(Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do 

zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.)

35. Miesięczna kwota opłaty ( kwotę z poz. 32 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w poz. 33 oraz odjąć kwotę z poz. 34 )

1) 

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

36. Data   

37. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

G. ZAŁĄCZNIKI
(W wypadku gdy:deklaracje składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć kopię uchwały w 

sprawie wyboru zarządu, deklaracje składa pełnomocnik należy załączyć pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

1) Treść usunięta zgodnie z uchwałą nr 4.42.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 stycznia 2021r.
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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 Prezydent Miasta Legionowo. Można się z nim 
skontaktować poprzez adres email: prezydent.miasta@um.legionowo.pl, formularz kontaktowy pod 
adresem: https://legionowo.pl/pl/kontakt/pytanie-do-prezydenta/zadaj-pytanie, lub pisemnie na 
adres Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

2. Przetwarzanie danych w Urzędzie Miasta Legionowo jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo. Można się z nim 
skontaktować poprzez adres email: prezydent.miasta@um.legionowo.pl, formularz kontaktowy pod 
adresem: https://legionowo.pl/pl/kontakt/pytanie-do-prezydenta/zadaj-pytanie, lub pisemnie na 
adres Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

4. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Legionowo, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w 
Urzędzie Miasta Legionowo za pomocą adresu iod@um.legionowo.pl. Do IOD należy kierować 
wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym sprawy dotyczące
realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia 
przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora 
zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy 
postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym 
Administrator Państwa wniosek przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być 
ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi 
Urząd Miasta zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie 
systemów informatycznych. W każdej chwili mają Państwo prawo zwrócić się do Urzędu z 
żądaniem udostępnienia informacji w tym zakresie a pracownicy Urzędu zobowiązani są takiej 
informacji Państwu udzielić.  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani 
organizacji międzynarowodych.

7. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one
zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez 
czas określony w tych przepisach.

8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 
prawo do ich  usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9. 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. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
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POUCZENIE
W przypadku nieuiszczenia opłaty z poz. 35 w terminie określonym stosowną uchwałą Rady Miasta 
Legionowo lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji 
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 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  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie 
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta 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 w 
przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 
sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Kto wbrew obowiązkowi określonemu w  art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny. 
Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w  art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika 
przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze 
grzywny. 
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-2c, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia.
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