
UCHWAŁA NR XXXVIII/259/22 
RADY GMINY BIESIEKIERZ 

z dnia 31 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Biesiekierz 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, poz. 1648 i poz. 2151) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale NR XVII/121/20 Rady Gminy Biesiekierz 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 ( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego 
poz.2825) zmienia sie załącznik, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załacznikiem do niniejszej 
Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Bejnarowicz 
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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 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 4 ww. ustawy) 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 
(w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca) 
 

□  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 
(w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana) 
 

□  KOREKTA DEKLARACJI 
(na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.)) 

data powstania obowiązku opłaty:     
____-____________-_______ 

 

data zmiany:                     
____-____________-_______ 

 

 

dotyczy miesiąca:                                  
____________-_______ 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel           □ współwłaściciel           □ użytkownik wieczysty 
□  zarządca nieruchomości           □  inny podmiot władający nieruchomością 

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  osoba fizyczna                        □  osoba prawna □  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoby uprawnione do złożenia deklaracji) 

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu 

PESEL 

Numer telefonu komórkowego   Adres e-mail 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość   Ulica   Nr domu   Nr lokalu 

Kod pocztowy   Poczta Numer ewidencyjny działki 

G. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Gmina Kod pocztowy Poczta 

H. DOTYCZY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części F znajduje się przydomowy 
kompostownik, w którym będą kompostowane bioodpady stanowiące odpady 
komunalne, w tym odpady zielone (należy zaznaczyć właściwy 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*) 

 

Wysokość opłaty wynosi   (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)   

zł (słownie) 
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Czy wysyłać druki blankietów wpłat? (niepotrzebne skreślić)                                        Tak / Nie          

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

nieruchomości) 

 

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

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

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

J. ADNOTACJE ORGANU 
 

POUCZENIE  
1. W przypadku braku wpłaty w obowiązujących terminach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacania 

ich 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z 
późn. zm.). 

2. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2021 r., poz. 888 z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Biesiekierz 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. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach zgodnych z uchwałą Rady 
Gminy w Biesiekierzu w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

OBJAŚNIENIA 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pierwszą deklarację  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości albo w budynku wielolokalowym pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości lub  
w danym lokalu 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 Biesiekierz 
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 położonych na terenie Gminy Biesiekierz, na których zamieszkują mieszkańcy, 

*Osoby uprawnione do złożenia deklaracji -przez właścicieli nieruchomości rozumie się zgodnie z art. 6 m ust. 1 art.2 ust. 1       
pkt. 4 współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA  
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. Urz. 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 Urzędzie Gminy w Biesiekierzu, 
76-039 Biesiekierz 103, e-mail: wojt@biesiekierz.eu, nr telefonu: +48 94 31 80 955, dalej Jako „Administrator”; Inspektorem 
ochrony danych w Urzędzie Gminy Biesiekierz jest Pan/Pani: Dariusz Florek, iod@biesiekierz.eu; Urząd Gminy  
w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 103. 
 
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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