DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości w
części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych oraz od właścicieli domku letniskowego na
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Bestwina
Nazwa i adres siedziby organu: Wójt Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
Miejsce składania:
Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane oraz w przypadku korekty podać
uzasadnienie jej przyczyny - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa )
1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 Pierwsza deklaracja ¹
 Nowa deklaracja ²
 Korekta deklaracji ³
2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI / WYSTĄPIENIA ZMIANY DANYCH
……………. - ……….. - ……………….r.
dzień
miesiąc rok

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. STATUS PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat)
3.

 Osoba fizyczna

 Osoba prawna

 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

B.2. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) lub NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)
4.

5.PESEL (dotyczy osoby fizycznej)

6. NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)



---

B.3. ADRES ZAMIESZKANIA lub ADRES SIEDZIBY
7. Kraj
POLSKA
10. Gmina
Bestwina
14. Miejscowość

8. Województwo
11. Ulica

9. Powiat
bielski
12. Nr domu

15. Kod pocztowy

16. Nr tel./adres e-mail (dane dobrowolne)

śląskie

13. Nr lokalu

B.4. ADRES DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU (należy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres wskazany w części B.3.)
17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. Ulica

22. Nr domu

24. Miejscowość

25. Kod pocztowy

26. Nr tel./adres e-mail (dane dobrowolne)

23. Nr lokalu

B.5. FORMA PRAWNA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
27.

 Właściciel
 Najemca, dzierżawca




Współwłaściciel
Zarządca

 Użytkownik wieczysty
 Inne (władanie)
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C. DANE O NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)

C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY BESTWINA
28. Miejscowość

29. Ulica

30. Nr domu

31. Nr lokalu

32. Nr działki

⁴

C.2. FUNKCJA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wypełnić deklarację we wskazanych DZIAŁACH)
33.

 ZAMIESZKAŁA ⁵

Właściciel wypełnia DZIAŁ D, F

34.

 W CZĘŚCI ZAMIESZAKŁA A
W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA

 NIEZAMIESZKAŁA ⁶

35.

Właściciel wypełnia DZIAŁ E

Właściciel wypełnia DZIAŁ D, E, F

 OD DOMKU LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE
36.

Właściciel wypełnia DZIAŁ G

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
37.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C,
dla której składana jest deklaracja zamieszkuje:
…………………….……….……………………………
(należy podać liczbę osób)

38.

Informuję, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady
stanowiące odpady komunalne
 TAK
 NIE

D.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ⁷
39. Wysokość opłaty

Liczba osób zamieszkałych

Stawka opłaty za osobę

x

40. Kwota przysługującego zwolnienia

Liczba osób zamieszkałych

=
Stawka zwolnienia

X

………………………… zł.
Kwota przysługującego
zwolnienia

=

41. Wysokość opłaty pomniejszona o kwotę zwolnienia (39 – 40)

Opłata miesięczna

………………………… zł.

……………………………………………………………. zł. / miesiąc
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E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
E.1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C ORAZ OBLICZENIE WYSOKOŚCI

MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ⁸
rodzaj pojemnika
lub worka

(liczba)

do 40 litrów pojemnik

(stawka opłaty za pojemnik)

(częstotliwość)

=

42.

………………

x

………….……...

x

43.

………………

x

………….……...

x

80 litrów pojemnik / worek

44.

………………

x

………….……...

=
x ……............... =

110 litrów pojemnik

45.

………………

x

………….……...

x

….……...........

120 litrów pojemnik / worek

46.

………………

x

………….……...

x

….…….........

240 litrów pojemnik

47.

………………

x

………….……...

1100 litrów pojemnik

48.

………………

x

………….……...

x
x

1500 litrów pojemnik

49.

………………

x

………….……...

x

5000 litrów pojemnik

50.

………………

x

………….……...

x

7000 litrów pojemnik

51.

………………

x

………….……...

x

10000 litrów pojemnik

52.

………………

x

………….……...

x

60 litrów pojemnik

53 . Wysokość miesięcznej opłaty

.……...........

.…….............

=
=

=
….……........ =
….……....... =
….…….......
=
……..........
=
.……........
=
….…….......

Iloczyn
………………………..…..

zł

……..………….……...

zł

…………………….…….

zł

…………………………..

zł

…………………….…….

zł

zł
…………………….….. zł

…………………….…...

…………………….…...

zł

…………………….…...

zł

…………………….……..

zł

…………………….……

zł

(suma iloczynów z pozycji (42 -52)) …………………………………………. zł. / miesiąc

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
F.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
54. Wysokość miesięcznej opłaty

………………………………………… + ……………………………………. = ……………………………………………….. zł. / miesiąc
(kwota poz. 41)
(kwota poz. 53)
(suma kwot poz. 41 i poz. 53)

G. DOTYCZY DOMKU LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE ⁹
RYCZAŁTOWA ROCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA
NIERUCHOMOŚCI LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

LUB

INNEJ

NIRUCHOMOŚCI

55.

………………………………………… zł.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
56.

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

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

I. ADNOTACJE ORGANU
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Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji:
¹ Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
nieruchomości odpadów komunalnych.
² Nową deklarację składa się w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.
³ Korektę deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska właściciela).
⁴ Należy wypełnić w przypadku braku numeru nieruchomości.
⁵ Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
⁶ Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, cmentarze, sklepy itp.
⁷ Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Bestwina. W obliczeniach opłaty
należy zastosować dla nieruchomości zamieszkałych – stawkę opłaty od mieszkańca.
⁸ Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Bestwina. W obliczeniach opłaty
należy zastosować dla nieruchomości niezamieszkałych stawkę opłaty od rodzaju pojemnika lub worka.
⁹ Stawkę określa odrębna Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Pouczenie:
1) 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.) w przypadku nie
wpłacenia w ustalonych Uchwałą Rady Gminy terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
2) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez
niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, Wójt stwierdza, w
drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a tejże ustawy. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od
pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o
którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia
stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ 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.
4) Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt określa, w drodze
decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące dla nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Bestwinie reprezentowana przez Wójta, z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 111, 43512 Bestwina, tel. (32) 215 77 00, e-mail: info@bestwina.pl .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze określonego w art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub
stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności podmiotowi z którym
zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz
obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania.
7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
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