
UCHWAŁA NR XVII/121/20
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz.713)  oraz art. 6m ust.1, ust. 1a, ust. 1b-1d, 6n ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020, Dz.U. 
z 2020 r., poz. 150, poz. 284), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Biesiekierz, 
stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku gdy deklarację składa 
podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej 
nieruchomości, 

2) kopia dokumentu potwierdzającego powierzenie zarządu nad nieruchomością w przypadku gdy zarząd nad 
nieruchomością sprawuje zarządca.

§ 3. Deklarację, o której mowa w §1, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu ,  (Biesiekierz 103, 76-
039 Biesiekierz), osobiście, drogą pocztową lub wysłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów  ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 346, poz. 568, poz. 695). Deklaracje składane w formie elektronicznej winne być podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE.L z 2014 r. nr 257, poz. 
73) lub podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

§ 4. Jako format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 , określa się format danych XML. 

§ 5. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni 
od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

2.  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. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego . 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Biesiekierzu 

Anna Bejnarowicz

Id: LGUDR-XCDXU-FLFYY-AHOVA-FLXVP. Podpisany Strona 2



POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM  LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Numer deklaracji  ………………………………………………… 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010,poz.2020, Dz. U z 2020 r. poz. 150,poz. 284) 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Biesiekierz 
Urząd  Gminy w Biesiekierzu; 76-039 Biesiekierz 103 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY BIESIEKIERZ 
76-039 BIESIEKIERZ 103 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienia znaku x) 

 
□  PIERWSZA DEKLARACJA                                        □  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel                    □ Użytkownik wieczysty              □  Zarządca nieruchomości                                               
□ Współwłaściciel       □ Inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

□  OSOBA FIZYCZNA     □  OSOBA PRAWNA 
□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ 

Imię i nazwisko (Nazwa) 

PESEL 

Numer telefonu komórkowego Adres e-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość   Ulica   Nr domu   Nr lokalu 

Kod pocztowy   Poczta Numer ewidencyjny działki: 

F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Gmina Kod pocztowy Poczta 

G. DOTYCZY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne: (należy zakreślić odpowiedni kwadrat) 

tak nie 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

  
(należy podać liczbę mieszkańców) 

Stawka opłaty na mieszkańca/za miesiąc  

  
(wpisać właściwą stawkę opłaty*) 
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OBJAŚNIENIA 
1.  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. 
2. 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 do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt  Gminy w 
Biesiekierzu zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w wysokości podanej w zawiadomieniu. 
*Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ulg określają uchwały Rady Gminy w 
Biesiekierzu: 

• w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wysokość opłaty wynosi    (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

zł 
(słownie) 

Czy wysyłać druki blankietów wpłat? (niepotrzebne skreślić)          
 

Tak / Nie 

WYJAŚNIENIA (wypełnia właściciel w przypadku różnicy pomiędzy ilością osób zamieszkałych, a zameldowanych na terenie 

nieruchomości) 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

…………………………………………………. 
(miejscowość i data) 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

POUCZENIE  
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2019r.,poz.1438 z późn.zm.) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W 
PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych), (Dz. U. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu 103, 76-
039 Biesiekierz, e-mail: wojt@biesiekierz.eu , nr telefonu: +48 94 31 80 955; dane kontaktowe do Inspektora 
ochrony danych: Dariusz Florek, Urząd Gminy Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103, e-mail: iod@biesiekierz.eu. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, realizacji i wykonywania przez Administratora umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy, np. w celu realizacji zadań wynikających z ww. przepisów prawa, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit b) RODO, wykonywania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, 
niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie art. 9 
ust. 2 lit. f) RODO, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych 
z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do 
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie,  
konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 
2 lit. j) RODO;  

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, 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, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa; Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na BIP i tablicach informacyjnych 
Urzędu Gminy Biesiekierz, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

       ……………………………………………………………………… 
        (podpis składającego deklarację) 
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