
Wójt Gminy Borki     

Nr domu/Nr lokalu

Nr domu/Nr lokalu

Załącznik  do uchwały Nr XXVI/134/2020                                
Rady Gminy Borki
z dnia 29 maja 2020 r.

Miejscowość

BŁĄD

Kraj Województwo

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE                                                                                                             
(wypełnić w przypadku innego adresu niż w części D3)

Powiat

Gmina

Poczta

Ulica

Adres e-mail

Kod pocztowy

Numer telefonu

Składający 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne położonych na terenie 
Gminy Borki.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od 
dnia w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne oraz do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania:

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ

REGON

Kod pocztowy

D2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Nazwa pełna NIP

Miejscowość

Adres e-mail

Urząd Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010  z późn. zm.)

Nazwisko PESEL

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

FAŁSZ

Gmina Ulica

Poczta

FAŁSZ

D1. OSOBA FIZYCZNA

D3. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj Województwo

D. DANE SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ

Nazwa skrócona

Imię

Powiat

Numer telefonu

Właściciel Współwłaściciel Użytkownik wieczysty inny podmiot władający nieruchomością

Nowa deklaracja Zmiana danych zawartych w deklaracji korekta deklaracji

Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej



(liczba mieszkańców) (stawka opłaty)

Liczba 
pojemników w 

sztukach

Pojemność 
worka/ 

pojemnika

Stawka opłaty 
za worek / 
pojemnik

1. Opłata za pojemnik/worek:

(opłata miesięczna)

I. ADNOTACJE ORGANU

1)worek o pojemności 60 l. 

  3)worek o pojemności 240 l. 

       5)pojemnik o pojemności 240 l.

                         7) pojemnik o pojemności 5000 m³ (KP 5)

       6)pojemnik o pojemności 1100 l.

SUMA

Iloczyn liczby pojemników danego rodzaju i 
stawki opłaty za ten pojemnik

Frakcja odpadów

Słownie złotych …....................................................................................................................................................................................................................

F1.OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

1.Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat przez postawienie znaku „X”):

F2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA DOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE ZE 
SPOSOBEM ZBIERANIA I ODBIERANIA

2)worek o pojemności 120 l. 

2. Pojemniki z selektywnie zgromadzonymi odpadami komunalnymi:

G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

      4)pojemnik o pojemności 120 l. 

3. Wysokość opłaty wynosi:

F. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

…..................................
(liczba mieszkańców)

2.Sposób zbierania i odbierania: Wybrać i zaznaczyć właściwy sposób:

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:

                      8) pojemnik o pojemności 7000 m³ (KP7)

…..................................................................... …...................................................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ
1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne

selektywne zbierane i odbierane selektywne - z wyłączeniem bioodpadów

selektywne zbierane i odbierane od rodziny wielodzietnej selektywne - z wyłączeniem bioodpadów w rodzinie wielodzietnej



Pouczenie
1.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1438 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W przypadku niewpłacenia 
opłaty w wyznaczonym terminie lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego.

2.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010 ze zm.): - 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, - 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.
3.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010 ze zm.) 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.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o kompostowaniu
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin 
nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, zawartej w deklaracji, ze stanem faktycznym 
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
stwierdzono nieprawidłowość
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o 
utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Borki reprezentowana przez Wójta 
(ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, telefon kontaktowy (81) 857 42 08, adres mailowy: borki@gminaborki.pl)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 
Administratora. 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw
i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób 

milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania 
administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
w tym przepisów archiwalnych. 
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 
celu, o którym mowa w punkcie 3.
8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym takim jak np. podmiotom świadczącym obsługę w 
zakresie nadzoru eksploatacyjnego i aktualizacji systemów wykorzystywanych przy realizacji zadań gminy, na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa.


