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Załącznik do uchwały Nr XXX/203/20 

Rady Gminy Biskupice  

z dnia 21 grudnia 2020r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity, Dz. U. z 2020r., poz. 1439). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 4 ww. ustawy) zamieszkałych położonych na terenie gminy Biskupice. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub 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.  

Miejsce składania: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32- 020 Wieliczka. 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Nazwa i adres siedziby organu 

 

Wójt Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32- 020 Wieliczka 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 

             pierwsza deklaracja                    korekta deklaracji (data zaistniałych zmian ___- ___ - ______ ) 

 

             nowa deklaracja 

 

3. Powód złożenia deklaracji 

   

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      

      osoba fizyczna           osoba prawna       

       

       jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Pola oznaczone * dotyczą osób fizycznych                     Pola oznaczone ** dotyczą pozostałych podmiotów 

5. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 

 

 

6. Imię ojca, imię matki* (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) 

 

 

7. PESEL* 

           
 

8. NIP ** 

9. Numer telefonu 10. KRS** 

 

11. Adres e-mail 
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C.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

12. Kraj 

 

13. Województwo 

 

 

14. Powiat 

 

15. Gmina 

 

16. Ulica 

 

 

17. Nr domu 18. Nr lokalu 

19. Miejscowość 

 

20. Kod pocztowy 

 

 

21. Poczta 

 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne
1
 

22. Miejscowość 

 

 

23. Nr domu/ nr działki (w przypadku nie 

nadania nr domu) 

24. Nr lokalu 

25. Poczta 

 

 

26. Kod pocztowy 

 

E. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 

27. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

                  

          właściciel       współwłaściciel                 użytkownik wieczysty 

          

          zarządca  inny (np. najemca, dzierżawca)  
 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
28. Czy nieruchomość wskazana w części D. niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik? 

 

                                      TAK                    NIE 

 

29. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. zamieszkuje ………………. osób. 
                                                                                                                                    (liczba mieszkańców) 

 

 

 
 

Miesięczna kwota opłaty  

(w poz. 30 należy wpisać opłatę stanowiącą 

iloczyn liczby osób wskazanych w poz. 29 

i stawki
2
) 

30. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2
 Stawki znajdują się w Uchwale Rady Gminy Biskupice w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 
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Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z uwzględnieniem 

zwolnienia wynikającego z kompostowania 

bioodpadów stanowiacych odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym (należy 

wypełnić jedynie w przypadku zaznaczenia w poz. 

28 TAK)
3
 

31. 

 

 

 

G. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) 

(Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Biskupice 

Pani/Pana danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 

32-020 Wieliczka 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się pod adresem email: iod@biskupice.pl 

3. Pani/Pana dane będą zbierane i przetwarzane w związku z realizacją obowiązku 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) w celu realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 

1996 r., ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1996 r. jak i również na 

postawie uzyskanej od Pani/Pana zgody dotyczącej nr telefonu, adresu e-mail (art.6 ust 1 

lit. a RODO). 

4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na 

podstawie obowiązujących przepisów. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający 

z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria okresu 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji 

w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Pani/Pana mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych. 

7. Pani/Pan mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych naruszałoby przepisy RODO. 
 

 

 

 

                                                 
3
 Wysokość zwolnienia znajduje się w Uchwale Rady Gminy Biskupice w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biskupice 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 
 

mailto:iod@biskupice.pl
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że zapoznałam / łem się z pouczeniami zawartymi w niniejszej deklaracji. 

32. Miejscowość i data 

 

 

 

33.Czytelny podpis 

 

 
I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie                          

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

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

2. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 19 z późn. zm.) podatnik, który uchylając się od 

opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania 

lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie 

dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny 

za wykroczenia skarbowe. 

 

 

 
Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Biskupice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

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 zmiana nastąpiła. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do  zbierania w sposób selektywny  powstałych na 

nieruchomościach odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 

tego obowiązku, podmiot odbierający odpady komunalny przyjmie jako niesegregowane odpady 

komunalne i poinformuje o tym wójta. Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (zgodnie z art. 5 ust. 1 

pkt. 3 oraz art. 6ka ust. 1,2,3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)  

 


