DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 465

Data: 2019-01-10 13:47:12

UCHWAŁA NR IV/34/2018
RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm. ) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ) Rada
Miejska w Bieżuniu uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr1 do Uchwały.
§ 2. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii
dokumentów elektronicznych ( t.j. z 2018r. poz. 180 ).
2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości składają pisemnie w Urzędzie Miasta
i Gminy w Bieżuniu lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta
i Gminy w Bieżuniu.
§ 4. Deklaracja, o której mowa w §1, przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 poz
1579 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 570 ze zm.).
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 6. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Sztybor
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miejskiej w Bieżuniu
z dnia 28 grudnia 2018 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm..)1) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz.201 z późn. zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Bieżuń
Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń
Podstawa prawna:

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Data wpływu (pieczęć i podpis przyjmującego deklarację)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIEŻUŃ
ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 PIERWSZA DEKLARACJA

NOWA DEKLARACJA

KOREKTA DEKLARACJI WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU
( data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / data zmiany
Uzasadnienie złożenia deklaracji:








______ - ______ - ________ )
dzień

miesiąc

rok

ZMIANA SPOSOBU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
ZAMIESZKANIE NOWONARODZONEGO DZIECKA
ZGON OSOBY ZAMIESZKUJĄCEJ NA NIERUCHOMOŚCI
PRZYJAZD – ZAMIESZKANIE MIESZKAŃCA Z INNEJ GMINY
WYJAZD MIESZKAŃCA DO INNEJ GMINY
INNE …………………………………………………………………………………...………...............………
…………………………………………………………………………..........…………………...…

B.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ* (zaznaczyć właściwy kwadrat):
* - w przypadku zabudowy wielolokalowej deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa

 WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
C.

 UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

 ZARZĄDCA /
UŻYTKOWNIK

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ 2)

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Tytuł prawny do nieruchomości:

OSOBA FIZYCZNA OSOBA PRAWNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
2. Imię i Nazwisko /Pełna nazwa osoby prawnej
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4. REGON(osoba prawna, inny podmiot władający nieruchomością)

3. PESEL(dotyczy osoby fizycznej)

5. Telefon kontaktowy:

D.

Poz. 465

6. E-mail:

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

KOD POCZTOWY

POCZTA

E.

ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

KOD POCZTOWY

POCZTA

OBLICZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI W PRZYPADKU
NIERUCHOMOŚCI ( BUDYNKI JEDNORODZINNE ), NA KTÓREJ ZAMIESZKUJE W DANYM
GOSPODARSTWIE DOMOWYM PONIŻEJ 6 OSÓB 3)

F.

SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW

4)

(zaznaczyć właściwy kwadrat):



SELEKTYWNIE5)

 NIESELEKTYWNIE

ŁĄCZNA LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH

Wykaz osób zamieszkujących z podaniem imion i nazwisk (nieobowiązkowy ):
1…………………………….………………………

4……………………………..……………………

2…………………………….………………………

5………………………………..…………………

3…………………………………………………….

6……………………………….….………………

WYSOKOŚĆ OPŁATY

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

- 9 zł

- 17 zł

OD OSOBY/ ZA MIESIĄC

ILOCZYN LICZBY MIESZKAŃCÓW I STAWKI OPŁATY
ZŁOTYCH/MIESIĄC

OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI W PRZYPADKU
NIERUCHOMOŚCI ( BUDYNKI JEDNORODZINNE ), NA KTÓREJ ZAMIESZKUJE W DANYM
GOSPODARSTWIE DOMOWYM 6 I WIĘCEJ OSÓB3)

G.

SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW

4)

(zaznaczyć właściwy kwadrat):



SELEKTYWNIE5)

 NIESELEKTYWNIE
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ŁĄCZNA LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH

Wykaz osób zamieszkujących z podaniem imion i nazwisk (nieobowiązkowy ):
1…………………………….…………………

4……………………………..…………………… 7…………………………………...……….

2…………………………….…………………

5………………………………..………………… 8…………………………………..……….

3………………………………………………

6……………………………….….……………… 9……………………………………..…….

WYSOKOŚĆ OPŁATY
RYCZAŁTOWEJ/ ZA MIESIĄC

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

- 50 zł

- 90 zł

STAWKA OPŁATY

ZŁOTYCH/MIESIĄC

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI
WIELORODZINNYCH 3)

H.

ILOŚĆ OSÓB ZBIERJĄCYCH ODPADY
W SPOSÓB SELEKTYWY
W PRZYPADKU GOSPODARSTW DOMOWYCH
ZAMIESZKAŁYCH
PONIŻEJ 6 OSÓB

WYSOKOŚĆ OPŁATY
OD OSOBY/
ZA MIESIĄC

ILOŚĆ OSÓB
ZBIERJĄCYCH ODPADY
W SPOSÓB NIESELEKTYWY
W PRZYPADKU GOSPODARSTW DOMOWYCH
ZAMIESZKAŁYCH
PONIŻEJ 6 OSÓB

WYSOKOŚĆ OPŁATY
OD OSOBY /
ZA MIESIĄC

ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH
ZBIERJĄCYCH ODPADY
W SPOSÓB SELEKTYWY
ZAMIESZKAŁYCH
PRZEZ 6 I WIĘCEJ OSÓB

WYSOKOŚĆ OPŁATY
RYCZAŁTOWEJ /
ZA MIESIĄC

ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH
ZBIERJĄCYCH ODPADY
W SPOSÓB NIESELEKTYWY
ZAMIESZKAŁYCH
PRZEZ 6 I WIĘCEJ OSÓB

WYSOKOŚĆ OPŁATY
RYCZAŁTOWEJ/
ZA MIESIĄC

OPŁATA:
( ILOŚĆ OSÓB NALEŻY
POMNOŻYĆ PRZEZ
STAWKĘ OPŁATY )

9 zł

ZŁOTYCH/MIESIĄC

OPŁATA:
( ILOŚĆ OSÓB NALEŻY
POMNOŻYĆ PRZEZ
STAWKĘ OPŁATY )

17 zł

ZŁOTYCH/MIESIĄC

OPŁATA:
( ILOŚĆ GOSPODARSTW
DOMOWYCH POMNOŻYĆ
PRZEZ STAWKĘ OPŁATY )

50 zł

90 zł

OPŁATA:
( ILOŚĆ GOSPODARSTW
DOMOWYCH NALEŻY
POMNOŻYĆ PRZEZ
STAWKĘ OPŁATY )

ZŁOTYCH/MIESIĄC

ZŁOTYCH/MIESIĄC

OPŁATA RAZEM:
( NALEŻY ZSUMOWAĆ OPŁATY DLA CAŁEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO )

ZŁOTYCH/MIESIĄC

Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku o minimalnej objętości 250l/500m2 działki,
a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji:

I.

TAK NIE 
J.

RACHUNEK BANKOWY

Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualnie zwroty nadpłaty.
Można podać jedynie taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający.
Pełna nazwa banku ( oddziału )/SKOK:

Posiadacz rachunku:

Pełny numer rachunku:
OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

K.
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Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

............................

.............................

(miejscowość i data)

L.

(czytelny podpis)

ADNOTACJE URZĄDOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń
informuje, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
GMINA BIEŻUŃ, 09 – 320 Bieżuń, ul. Warszawska 2, tel. kontaktowy : 23 657 80 56
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod
adresem email: iodo@audytiwycena.pl
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
z
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
oraz
do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych
i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
6. Inne niezbędne informacje.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu
w
służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie
danych osobowych.
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 ust.1 pkt. 4) przez inne osoby władające
nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza (w tym samoistnego w rozumieniu art. 226 k.c.) oraz
korzystającego, jeżeli dana nieruchomość została oddana do korzystania.
3) 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 do Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana.
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Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych
wraz z zaległymi odsetkami.
5) Selektywne zbieranie odpadów – gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów
odpadów, z podziałem na: szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady
biodegradowalne, pozostałe odpady zmieszane.
Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy tzw. odpady zielone, które powstają w ogródkach przydomowych
(ścięte
trawy, liście, chwasty ścięte gałązki drzew, krzewów itp.) oraz odpady kuchenne (resztki żywności, skorupki jaj, obierki,
odpady po owocach i warzywach itp.)
Pouczenie:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1314 ze. zm.).
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
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym ta zmiana nastąpiła.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych
w deklaracji, burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
4. Właściciel nieruchomości wobec, którego została wydana decyzja o której mowa w pkt. 4 w przypadku zmiany danych jest
obowiązany do złożenia deklaracji dotyczy to również przypadku zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4)
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miejskiej w Bieżuniu
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. Obowiązek
złożenia deklaracji

1

B. Składający
deklarację

C. Dane
składającego
deklarację

D. Adres
zamieszkania /
adres siedziby

E. Adres
nieruchomości
zamieszkałej, z
której będą
odbierane odpady
komunalne

1

C – całkowite
Z – znakowe

Obowiązkowy w
sekwencji/wyborze
(T/N)

Uwagi

Z

N

opis

Typ pola

Nr
pola

Nazwa pola
Okoliczności powodujące
obowiązek złożenia deklaracji
Pierwsza deklaracja
Nowa deklaracja
Korekta deklaracji
Wygaśnięcie obowiązku
Data powstania obowiązku
ponoszenia opłaty / data zmiany
Uzasadnienie zmiany danych
Właściciel/ Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty
Zarządca/ Użytkownik
Inny podmiot władający
nieruchomością
Tytuł prawny do nieruchomości
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej

Z
Z
Z
Z

max 1 znak

Z

max 8 znaków

Z
Z
Z
Z

Uzasadnienie TYP

max 1 znak

Z
Z
Z
Z

N

opis
max 1 znak

Z
imię TYP
nazwisko TYP
pełna nazwa TYP
PESEL Typ = 11
znaków
REGON TYP = 9
znaków
Telefon TYP = 9
znaków
E-mail TYP <=256
znaków

2

Imię i Nazwisko /Pełna nazwa
osoby prawnej

Z

T

3

PESEL

C

T

4

REGON

C

T

5

Telefon kontaktowy

C

T

6

E-mail:

Z

N

Miejscowość

Z

T

miejscowość TYP

Ulica

Z

N

ulica TYP

Numer domu

C

T

nr domu TYP

Numer lokalu

C

N

nr lokalu TYP

Kod pocztowy

Z

T

kod pocztowy TYP

Poczta

Z

T

poczta TYP

Miejscowość

Z

T

miejscowość TYP

Ulica
Nr domu

Z
C

N
T

ulica TYP
nr domu TYP

Nr lokalu

C

N

nr lokalu TYP
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F. Obliczanie
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi w
przypadku
nieruchomości (
budynki
jednorodzinne ), na
której zamieszkuje
w danym
gospodarstwie
domowym poniżej
6 osób

Poz. 465

Kod pocztowy

Z

T

kod pocztowy TYP

Poczta

Z

T

poczta TYP

Sposób zbiórki odpadów

Z

N

opis

Selektywnie

Z

max 1 znak

Nieselektywnie

Z

max 1 znak

Łączna liczba osób
zamieszkujących

C

T

Z

N

Z

N

Z

N

Z

N

Z

N

Z

N

Z

N

opis

Z

N

opis

C

T

max 2 znaki

Sposób zbiórki odpadów

Z

N

opis

Selektywnie

Z

max 1 znak

Nieselektywnie

Z

max 1 znak

Łączna liczba osób
zamieszkujących

C

T

max 2 znaki

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Wykaz osób zamieszkujących z
podaniem imion i nazwisk

Odpady zbierane w sposób
selektywny – 9 zł
Odpady zbierane w sposób
nieselektywny – 17 zł
Iloczyn liczby mieszkańców i
stawiki opłaty
G. Opłata
ryczałtowa za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi w
przypadku
nieruchomości (
budynki
jednorodzinne ), na
której zamieszkuje
w danym
gospodarstwie
domowym 6 i
więcej osób

–9–

Wykaz osób zamieszkujących z
podaniem imion i nazwisk

max 2 znaki
imię TYP
nazwisko TYP
imię TYP
nazwisko TYP
imię TYP
nazwisko TYP
imię TYP
nazwisko TYP
imię TYP
nazwisko TYP
imię TYP
nazwisko TYP

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

H. Opłata za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi w
przypadku
nieruchomości
wielorodzinnych
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Odpady zbierane w sposób
selektywny – 50 zł

Z

N

opis

Odpady zbierane w sposób
nieselektywny – 90 zł

Z

N

opis

Stawka opłaty

C

T

max 2 znaki

C

T

max 1 znak

Wysokość opłaty od osoby/
za miesiąc 9zł

Z

N

opis

Opłata:

Z

T

max 2 znaki

C

T

max 1 znak

Wysokość opłaty od osoby/
za miesiąc 17zł

Z

N

opis

Opłata:

Z

T

max 2 znaki

C

T

max 1 znak

Z

N

opis

Z

T

max 2 znaki

C

T

max 1 znak

Z

N

opis

Opłata:

Z

T

max 2 znaki

Opłata razem:

Z

T

max 3 znaki

Oświadczam, że bioodpady będę
gromadzić w kompostowniku o
minimalnej objętości 250l/500m2
działki, a uzyskany kompost będę
wykorzystywać na własne potrzeby
na mojej posesji:

Z

N

opis

Tak

Z

Ilość osób zbierających odpady
w sposób selektywny
w przypadku gospodarstw
domowych zamieszkałych
poniżej 6 osób

Ilość osób zbierających odpady
w sposób nieselektywny
w przypadku gospodarstw
domowych zamieszkałych
poniżej 6 osób

Ilość gospodarstw domowych
zbierających odpady
w sposób selektywny
w przypadku gospodarstw
domowych zamieszkałych
przez 6 i więcej osób
Wysokość opłaty ryczałtowej /
za miesiąc 50zł
Opłata:
Ilość gospodarstw domowych
zbierających odpady
w sposób nieselektywny
w przypadku gospodarstw
domowych zamieszkałych
przez 6 i więcej osób
Wysokość opłaty ryczałtowej /
za miesiąc 90zł

I. Oświadczenie
składającego
deklarację o
gromadzeniu i
wykorzystaniu
bioodpadów

Poz. 465

max. 1 znak
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Nie
J. rachunek
bankowy

Podanie informacji o rachunku nie
jest obowiązkowe, jeżeli
składający nie wybiera tej formy
zwrotu nadpłaty opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Na wskazany
rachunek będą dokonywane
ewentualnie zwroty nadpłaty.
Można podać jedynie taki
rachunek, którego właścicielem lub
współwłaścicielem jest składający.
Pełna nazwa banku ( oddziału )
/SKOK:

Poz. 465

Z

Z

N

opis

Z

N

Nazwa banku TYP

Posiadacz rachunku:

Z

N

imię TYP
nazwisko TYP

Pełny numer rachunku:

C

N

Numer rachunku
TYP = 26 znaków

K. Oświadczenie i
podpis
składającego
deklarację/osoby
reprezentującej
składającego
deklarację

Oświadczam, że podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym.

Z

N

opis

miejscowość i data

Z

T

miejscowość TYP
data TYP

czytelny podpis

Z

T

imię TYP
nazwisko TYP

L. Adnotacje
urzędowe
Klauzula
informacyjna o
przetwarzaniu
danych osobowych

Adnotacje urzędowe

Z

N

Adnotacje
urzędowe TYP

Z

N

opis

Z

N

opis

Na podstawie art. 13
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), publ. Dz. Urz.
UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1000) Burmistrz Miasta i
Gminy Bieżuń informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:
GMINA BIEŻUŃ, 09 – 320
Bieżuń, ul. Warszawska 2, tel.
kontaktowy : 23 657 80 56
W sprawach z zakresu ochrony
danych osobowych mogą Państwo
kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych
pod adresem
email: iodo@audytiwycena.pl
1. Dane osobowe będą przetwarzane w
celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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wynikających z przepisów ustawy z
dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy
z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego oraz przepisów
wykonawczych do w/w aktów
prawnych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do
realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c w/w Rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być
przekazywane odbiorcom – organom
podatkowym oraz organom
egzekucyjnym.
5. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo do:
– dostępu do treści swoich danych
oraz możliwości ich
poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania
oraz do przenoszenia swoich
danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo
do usunięcia danych
i
prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa
danych.
– wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj.
Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
6. Inne niezbędne informacje.
Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest wymogiem
ustawowym, wynikającym z art. 6m
ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
Pani/Pana adres poczty elektronicznej
lub numer telefonu (jeśli podano),
może zostać wykorzystany do kontaktu
w służbowych celach informacyjnych
lub wyjaśniających.
W związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na

Poz. 465

Z

N

opis

Z

N

opis

Z

N

opis

Z

N

opis

Z

N

opis
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zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu, o czym stanowi art.
22 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.

Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć deklarację do
Miasta i Gminy Bieżuń o
wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
2) Przyjmuje się, że w rozumieniu
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku (art. 2 ust.1 pkt. 4) przez
inne osoby władające
nieruchomością rozumie się
dzierżawcę czy najemcę,
posiadacza (w tym samoistnego w
rozumieniu art. 226 k.c.) oraz
korzystającego, jeżeli dana
nieruchomość została oddana do
korzystania.
3) 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 do
Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń
w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
4) Sposób zbierania odpadów
będzie podlegał bieżącej kontroli.
W przypadku niewywiązania się z
obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściwy
organ w drodze decyzji naliczy
opłatę za odprowadzanie odpadów
zmieszanych wraz z zaległymi
odsetkami.
5) Selektywne zbieranie odpadów
– gromadzenie w oddzielnych
pojemnikach lub workach
poszczególnych rodzajów
odpadów, z podziałem na: szkło,
tworzywa sztuczne, papier, metal,
opakowania wielomateriałowe,
odpady biodegradowalne,
pozostałe odpady zmieszane.
Do odpadów biodegradowalnych

Z

N

opis

Z

N

opis

Z

N

opis

Z

N

opis

Z

N

opis
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Pouczenie:
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zaliczamy tzw. odpady zielone,
które powstają w ogródkach
przydomowych (ścięte trawy,
liście, chwasty ścięte gałązki
drzew, krzewów itp.) oraz odpady
kuchenne (resztki żywności,
skorupki jaj, obierki, odpady po
owocach i warzywach itp.)
1. Deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz.1314 ze. zm.).
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 zobowiązany
złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od nastąpienia zmiany .
Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym ta zmiana
nastąpiła.
3. W razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, burmistrz
określa w drodze decyzji wysokość
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc
pod uwagę uzasadnione szacunki.
4. Właściciel nieruchomości
wobec, którego została wydana
decyzja o której mowa w pkt. 4 w
przypadku zmiany danych jest
obowiązany do złożenia deklaracji
dotyczy to również przypadku
zmiany stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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Z

N
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Z

N
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Z

N
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