
Załącznik do Uchwały Nr  XLVII/556/2021
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 10 listopada 2021 roku

POLA JASNE  WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,  DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888).
Składający:  Właściciel  nieruchomości,  współwłaściciele,  użytkownik  wieczysty,  zarządca  nieruchomości  lub  podmiot  władający 
nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce
Sposób składania: należy składać osobiście, przesłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Termin składania:  w ciągu  14 dni  od dnia  zamieszkania mieszkańca lub w razie  wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty  
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     □    pierwsza deklaracja –  powstanie obowiązku      ..............................................................

                                                                                                                     
(data)                                                   □    korekta deklaracji 

     □    nowa deklaracja - zmiana danych                        ..............................................................           …......................................................

                                                                                                                     
(data)                                                                         (data)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     □    właściciel, współwłaściciel

     □    użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości

     □    inny podmiot władający nieruchomością
     

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy  właścicieli  nieruchomości,  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych,  będących  osobami  fizycznymi  **dotyczy  właścicieli  
nieruchomości, zarządców nieruchomości lub innych podmiotów władających nieruchomością
(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)

Rodzaj składającego:

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

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

  Numer PESEL*   Numer NIP**

           
D. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

  Kraj   Województwo   Powiat

  Gmina  Ulica Nr domu Nr lokalu

  Miejscowość   Kod pocztowy  Poczta 

  Telefon   E - mail

  Imię ojca*  Imię matki*

NR RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO DO ZWROTU NADPŁATY    ( podanie rachunku bankowego jest dobrowolne)
 
….........................................................................................................................................................................................................



E.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 Kraj Województwo  Powiat

 Gmina Ulica  Nr domu  Nr lokalu

 Miejscowość Kod pocztowy  Poczta

F.  OŚWIADCZENIE  WŁĄŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  NA  KTÓREJ  ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY
W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ  I  ZAGRODOWEJ,  KOMPOSTUJĄCYCH  BIOODPADY STANOWIĄCE 
ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:

                                     □ TAK                                                                                           □ NIE
   * przypadku zaznaczenia TAK należy wypełnić tabelę nr 1 i 2                                        * przypadku zaznaczenia NIE należy wypełnić tabelę nr 1  

G.  WYSOKOŚC OPŁATY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….………….
                                                                                                                                                                                                                       (liczba mieszkańców)

      1)   Wyliczenie opłaty:

 liczba mieszkańców stawka opłaty iloczyn liczby mieszkańców 
i stawki opłaty

X =                                                 zł

2) Wyliczenie kwoty zwolnienia z części opłaty tytułu kompostowania bioodpadów:

liczba mieszkańców kwota zwolnienia iloczyn liczby mieszkańców
 i kwoty zwolnienia

X = zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  ……..…………………………..…....zł
                                                                                                                                               (różnica kwoty z poz. 1 i 2)
                                                                                                                                       
(słownie ……….……………………………………………………………….....................................................................)

H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych zwane dalej RODO) informujemy, że

1. Administratorem  danych  jest  Gmina  Bełżyce  reprezentowana  przez  Burmistrza  Bełżyc  z  siedzibą:  ul. Lubelska  3,
24-200 Bełżyce, tel. 81 517 27 28, adres e-mail: gmina@belzyce.pl  .  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez
e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl lub pisemnie na adres administratora. 

              Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
              danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach: 
              • bieżącej aktualizacji, monitoringu i kontroli bazy właścicieli / osób władających nieruchomością zobowiązanych do
              uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
              • zapewnienie funkcjonowania gospodarki odpadami Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) 

mailto:gmina@belzyce.pl


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427) 
art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (RODO)  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom, zgodnie z przepisami ww. ustaw,: dostawcy 
systemów informatycznych, wykonawcy świadczący usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz ww. ustaw 
podmiotom: służbom; organom administracji  publicznej;  sądom i prokuraturze;  komornikom sądowym; państwowym
i  samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz  innym podmiotom – w zakresie  niezbędnym do realizacji  zadań 
publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu  
danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

5. Pani/Pana Dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i  przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji 
celów określonych powyżej,  a  po tym czasie przez okres  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie  
obowiązującego prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

7. Przysługuje  Pani/Panu  również  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych 
osobowych  w  państwie  członkowskim  Pani  /  Pana  zwykłego  pobytu,  miejsca  pracy  lub  miejsca  popełnienia  
domniemanego naruszenia.

8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy  przesłankę  przetwarzania  danych 
osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane 
obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

I.  PODPIS  SKŁADAJĄCEGO  (YCH)  DEKLARACJĘ/  OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ  

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

J. 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 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA:
1) Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  

do Burmistrza Bełżyc 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 nastąpiła zmiana. 

3) Właściciel  nieruchomości  nie  może  złożyć  deklaracji  zmniejszającej  wysokość  zobowiązania  z  tytułu  opłaty  za  gospodarowanie  
odpadami  komunalnymi  za  okres  wsteczny.  Przepisu  nie  stosuje  się,  jeżeli  właściciel  nieruchomości  złoży  nową  deklarację  
zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia 

4) Sposób segregacji odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.

5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca  
którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty,  gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Bełżycach: www.belzyce.pl.

6) Wysokość zobowiązania  określonego w deklaracji  o  wysokości  opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje  za  
kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Bełżycach.


