Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Lesznowola!
W Gminie Lesznowola, jako jednej z niewielu gmin w Polsce, funkcjonuje
sposób obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji i jest to iloczyn
ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym i obowiązującej stawki opłaty.
Przyjęta metoda naliczania tej opłaty pozwala odzwierciedlić rzeczywistą ilość
osób, które zamieszkują w gospodarstwie domowym i generują odpady komunalne.
W tej sytuacji „metoda od wody” jest najlepszą z możliwych, gdyż pozwala objąć
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli
nieruchomości zobowiązanych do złożenia stosownej deklaracji.
Uprzejmie przypominam o zapisie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018, poz.1454), który
mówi, że „…w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”
Z uwagi na fakt, że część naszych Mieszkańców zapomniała o uaktualnieniu
danych o ilości zużywanej wody będącej podstawą do wyliczenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprzejmie przypominam o obowiązku
corocznego aktualizowania średniego miesięcznego zużycia wody na
swojej nieruchomości i złożeniu deklaracji zmieniającej. W przypadku
wystąpienia różnicy pomiędzy średnią miesięczną ilością wody faktycznie zużytej
na nieruchomości w roku poprzednim, a ilością wody wskazanej w deklaracji,
należy złożyć deklarację zmieniającą. Zmianę należy złożyć zarówno w przypadku,
gdy średnia miesięczna ilość faktycznie zużytej wody jest większa od ilości
zadeklarowanej, jak również w przypadku, gdy średnie faktyczne zużycie jest
mniejsze od zadeklarowanego. Druk deklaracji jest umieszczony na stronie Urzędu
Gminy Lesznowola www.lesznowola.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Wnioski,
formularze i deklaracje – Gospodarka odpadami.
Sposób składania deklaracji:
 kancelaria Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, Lesznowola;
 Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Łazy ul. Przyszłości 8;
 za pomocą operatora pocztowego;
 w formie elektronicznej przez platformę ePuap.
Ponadto pragnę nadmienić, że system gospodarowania odpadami
komunalnymi powinien się bilansować pod względem finansowym. Oznacza to, że
Gmina nie może dopłacać z budżetu do tego systemu, dlatego też rzetelne
i terminowe korygowanie przez Mieszkańców faktycznej ilości wody zużywanej
w gospodarstwach domowych jest niezwykle ważne.
Uprzejmie proszę zatem o zrozumienie i terminowe aktualizowanie deklaracji pod
względem ilości wody zużywanej w Państwa gospodarstwach domowych.
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