UCHWAŁA NR XXII/1660020
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
dnia 30 kwietnia 2020

r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi skladane]
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu skladania deklaracji za
pomocą środków

komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. l i art. 42
ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ust.
pkt] i2 ustawy dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2019 r., poz. 2010 późn. zm.),
(t.j. Dz. U.
po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie Uchwałą Nr
LIV/9580010
Rady Miejskiej Będzina dnia
28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu
konsultowania rada dzialalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi ipodmiotarni wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku
publicznego io wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
1

Rada Miejska Będzina
uchwala:
Określić wzór deklaracji owysokości
51.1.
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właściciela nieruchomości. stanowiący
załącznik nr do niniejszej uchwały,
2. Określić wzór deklaracji
owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej
przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno — wypoczynkowe.
wykorzystywanych jedynie przez część roku,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
1

Z. 1,

Deklaracje składa się w następujących terminach:
a) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na
danej nieruchomości odpadów komunalnych,
b) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w ktorym nastąpiła miana majaca wpływ na
powstanie badź wygaśnięcie obowiazku uiszczania
oplaty lub zdarzen mających wplyw
na wysokość opłaty.
@

2. Deklaracje składa sie do Urzędu
Miejskiego w Będzinie ul.

11 Listopada 20, 42- 500
Będzin.
Określa się następujące warunki itryb skladania
deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:

53. ].

!) format elektroniczny deklaracji określa się w formacie
danych XML,
2) układ informacji i powiązań między nimi
w deklaracji w formacie danych XML określa
załącznik nr
niniejszej uchwały,

3

do

3)deklaracje w formie elektronicznej przesyłać należy za
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem
internetowym www.epuap,gov.pl lub Systemu
Elektronicznej Komunikacji

Administracji Publicznej SEKAP pod adresem internetowym
www.sekap.pl,
4) deklaracje przesyłane w formie
elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym
podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy

5 4. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi
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QS. Traci moc uchwała Nr XXXIV/2690017 Rady Miejskiej Będzina dnia dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.

56.Uchwała wchodzi wzycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

Województwa Śląskiego.
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Załącznik nr l do Uchwaly XXII/1660020
Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 kwietnia 2020 roku
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODARQWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POLOZONYCH NA
TERENIE MIASTA BĘDZINA
h'odmw: prawna
staWa _zdxiixitaiwzcśnia 19961'. o utrzymaniu czystości
Sklad-jący:
Właściciele n'
mości znajdijących się w granie
::
w
Wach pa
pady komunalne;
'
Qrgxn Właściwy dd ijićzyde'nt
*„Będzinn
zlozenia deklaracji
jane sklad-nia: Umąd Miejski
'
ędzinie 42:500:Będ7jnul. ll-gu listowa?»
A; OKOLICZNOŚCI POWODUJĄ
'OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKL'ŚEĄ
odpowiednie zamaczyć znakiem x)
]. D Pierwsza deklaracja
2, El Zmiana danych
.El Korekta deklaracji
*

.*

i

.'

_

*

,

.

›

.

_

”

,

*

,

Data

ala uistnienia zmiany

=~

Okres obowiązywania korekty
od

__ _ _. _ __ _
do
ADRES mnucnomoścx,
POWSTAJĄ ODPADY Kowalik
mimów
«Miejscowość
pKod pocztowy
6,l>oczta

”';—"***
a,

___„____

7.Ulica

8.Numer domu

c. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
lO. Rodzaj nieruchomości

.

9.Numer lokalu

,

(zaznaczyć własciwy kwadrat)

zamieszkała (nieruchomość) na której zamieszkują mieszkancy)
El niezamieszkala- nieruchomość, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powslają odpady komunalne
(np.dzialalność
gospodarcu. obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele itp.)
EI

El inna (nieruchomość,

która w części stanowi niemchomość zamieszkałą, a W części
nieruchomości, na klórej nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne)
,. DANE SKŁADAJĄCEGO

l l,

'
DEKLĄĘIACJĘ
wła;
i:
( zamaczyc' właściwy kwadrat)
El osoba prawna
[] jednosta organizacyjna nieposiadającaosobowości
i

~

»

~

Dane składającego deklaracje

EI osoba fizyczna

,—

prawnej

Określenie slam-jącego deklaracje.?
12. Tytul prawny, forma władania

nieruchomością(zaznaczyć wlasciwy kwadrat)

l:] wlasność

El

wspólwlasność

El użyikcwanie wieczyste

El inny podmiot władający nieruchomością
El jednostka organizacyjna lub osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
_.l. DANEIDENTYFIKĄCYJNE
13. Imię

OSQBA FIZYCZNA”
14. Nazwisko

is. PESEL

16,Numer telefonu

17. Adres e-mail

_i
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18.

Pełna nazwa podmiotu

19. Identyfikator podalknwy

NIP

21. KRS

20, REGON

22. Nr telefonu

%.ij

25. Wojewódnwo

26. Powint

27. Miej wuwość

28. Kod pocztowy

29.Poczu
2. Nr domu

30.Gmina

34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B odpady komunalne będą zbierane w następujący
sposób:
El odpady zbierane selektywnie (zgodnie

z Regulaminem Utrzymania Czystości

i

Porządkuna terenie

Miasta Bedn'na )
El

zmiesune odpady komunalne(odpady komunalne nie poddane segm

'i)

Oświudmm, że na terenie niemcbomośei określonej w pimlmie B zamieszkuje:

35.

nale

nem osób

zamieszlmjąpycb

nieruchomość

ilość mieszkańców

stawka oplaty uchwnlnnu
przez Radę MiejskąBędzina
dla wybranego w pkt E sposobu
zbiennin odp-dów

wymknie oplaty

(należy podać kwotę w PLN)

40.

41.

42.

11001

43,

44.

45.

im1

46.

47.

48.

Sm3

49.

50.

51.

7m3

52.

53.

54.

Prasokontener

55.

56.

57.

240

1

*

l
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ŁĄCZNA wvsoxośc' OPŁATY w PLN

53.

H. CAŁKOWITA WYSOKOŚÓMIESIĘCZNĘIOPŁATY

*”

59. (Łączna suma wysokosci opłaty wyliczonej w polu 37 i 59)

Wysokosc opłaty w PLN
Słownie
!. INFORMACJA O POSIADANIUKOMPOSTOWNIKA NA
POTRZEB
NE *
60.Czy nieruchomość wskazana w części 5 niniejszej deklaracji
wyposażonajest w kompostownik?

Ci tak (należy

podać pojemność)

[m3]

El nie

od: na przesyłanie korespondeuc _z- pomocą środków komunikacji elektro
ięznej w razu
oświadczeniu uslug drogą elektr-tanim"
*

Gł.(Zaznaczyć właściwy kwadrat)

El wyrażam zgodę

62.

El nie wyrażam zgody
3.

Miejscowosc

data

Czytelny podpis składającego deklarację
imienia i nazwiska; piecątka osoby

(z podaniem
ADNOTACJE URZĘDOWE

upoważnionej)

'

”Dane oznaczone gwiazdką nie obowiązkowe
są

Pouczenie:
l.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca l966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
2.W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomimo takiego
obowiąńcu albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Będzina określa.
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanieodpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione sucunki,
w tym średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
Ob'aśnienia:

;
l

], Deklaracje składa właściciel nieruchomości
przez ktorego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu a także inne
podmioty władające nieruchomością.
2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkiem wielolokalowym. w którym ustanowiono odrębna własność
lokalu,
obowiązki właściciela nieruchomości wspolnej oraz właściciela lokalu
obciążają wspólnotę mieszkaniowa albo
spółdzielnię mieszkaniową. Do deklaracji należy dołączyć dokument
potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku
pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego, pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejsza
deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego
odpisu z uiszczana opłatą skarbową.
3. w przypadku posiadania wiecej niż
jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiazanyjeśi złożyć
odrębną
deklarację dla kazdej nieruchomości.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do piątego dnia
po upływie
każdego miesiąca którego dotyczy opłata (zgodnie z
Uchwałą Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi).
5. W przypadku nieterminowej wplaty
zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę.
6. Opłatę można uiszczać w kasie
Urzędu Miejskiego lub przelewem na wyodrębniony rachunek
bankowy.
7. Deklaracje do Urzedu
Miejskiego w Będzinie można dostarczac osobiście, listownie lub
elektronicznie
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem
intemetowym www.epnapgovpl lub Systemu Elektronicznej
Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem
internetowym www.sekappl. Deklaracja przesyłana w formie
elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
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elektronicznym weryfikowanymza pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2016 roku o uslugach zaufania oraz indentyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
Elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc›sekap.
' i'

niem dan ch niebo
'na zwi ana : r
m
i. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarnnych przez Urząd Miejski w Będziniejest Prezydent Miasta

Klauzula

Będzina z siedn'hą w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin. (nr tel.: 32 267 70 41- 44, adres e-mail:
um@um.bedzin.pl).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, 42-500 Bedzin, ul 11 listopada 20,
telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod @umbedzinpl
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1
lit. : RODO) oraz w celach określonych przepisami prawa wynikającymi z zadań realizowanych w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) takich jak:
naliczanie wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tworzenie wykazów nieruchomości dla
Wykonawcy usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, PSZOK. wydawanie decyzji w sprawie opłaty m
gospodarowanie odpadami komunalnymi,poboru i zwrotu opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi,windykacji
niezaptaconej oplaty m gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby. której dane dotyczą modstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarmne na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwamnia wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostepu do treści danych, na podstawie art, 15 RODO z zasn'zezeniem, że udostępniane dane osobowe nie moga
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązanyjest
Administrator,
~ sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
- usunięcia swoich danych art. 17 RODO,
› ograniczenia przetwarzaniadanych, na podstawie art. 18 RODO.
- przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 ROD0.
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
- do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
7. W przypadku uznania. iż przetwarzanie przez AdministratoraDanych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowychjest wymogiem ustawowym; osoba której dane dotycą jest zobowiązana do ich podania;
niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizacje obowiązków wynikających z podpisania deklaracji o wysokości
oplaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi oraz wywołakonsekwencjeprzewidziane w przepisach prawa;
9, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w Sposób automatyzowany i nie będą promowane.

Errvrzżof .qui-txbi
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anącznik nr 2 do Uchwały XXII/1660020
Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 kwietnia 2020 roku
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI, NA KTÓRYCH
SIĘ DOMKI
LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOSCI WYKORZYSTYWANYCHZNAJDUJĄ
NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZESC ROKU
Podstawa prawna
Ustawa z dni: 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządki; w gminach
SM.-dający:
Właściciele 'eruchomośei, na których znajduj
domki l&niskówg ,lub innych
nierucho
wykorzystywanych na cele
'
n_laj jących się
w granicach ądmhistraeyjnyeh miasta Będzina, na Marysi: powstają” odpady komunalne.
'
Organ wlaściwydo PrezydenilMi-su Bedzin.
zlozeni- dem-racji
w

rekreacyjno-Ww;
I

*

:

~

Miejsce skladania:

:

Urząd Miej

,

V

w Będzinie 42-500 Będzin ul, l_l-go Lls'idbidx

,

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJ CE OBOWIĄZEK ZUOŻENIA
DEKLARACJI
(odpowiednienznaczyć znakiem x)
'
].

[i

Pierwsza deklaracja

:.

Data

B.

El Zmiana danych

3D

Dal-a zaislnlenia zmiany

_»

_

Korekta deklaracji

Okres obowiązywania korekty
od

,,,,,,,,,

,_-_.,-_„,

do;

_ _ _, _ __ _

;*;*—7

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

4.Miejscowość

S.ch pocztowy

6.Poczta

7.Uiica

S.Mumer domu

9.Numer lokalu

i0. Nazwa ogrodu działkowego

11.

Enonziu NIERUCHOMOŚCI
12. Rodzaj nieruchomości

i]

*

.

*

.

4

Nr ewidencyjny nieruchomości

»

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

domek letniskowy

[] inna nieruchomość wykorzystywana na ceie
rekreacyjno-wypoczynkowe,wykorzystywana przez część roku
(np. działki na lerenie rodzinnego ogrodu dzialkowego)
D. DANE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
13. Dane składającego deklarację (
zamaczyc' właściwy kwadrat)
El osoba fizyczna

[] osoba prawna

El jednosta organizacyjna nieposiadającaosobowości

prawnej

Określenie skhdającego deklarację
14. Tytuł prawny, forma władania

nieruchomością(zaznaczyć właściwy kwadra!)

[] własność

i] użytkowanie

wieczyste

EI jednostka organizacyjna lub osoba

EI

wspóiwiasność

i]

inny podmiot władający nieruchomością

posiadającanieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
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16. Nazwisko

15.1mie

l7. PESEL

18.

19. Adres e-muil

Numer telefonu

20. Pelna nazwa podmiotu

21. Idzntyłikltor podntkowy NIP

23, KRS

22. REGON

25. Adm e-muil

24. Nr telefonu

26Kraj

27. Wojewódnwo

28. Powiat

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

31.Poezta

32,Gmina

36. Oświadczam. że na terenie nieruchomości wskazanej
w następujący sposób:
El

w punkcie B odpady komunalne będą drierune

odpady zbierane selektywnie (zgodnie z Regulaminem utrzymaniu czystości
minsu Będzina )

Cl zmieszane odpady

35. Nr lokalu

34. Nr domu

33. Ulica

i

porządku ma terenie

komunalne (odpady komunalne nie poddane segreguji)

od 37.
stawka opłaty
roczna
nieruchomości, na ktorej znajduje się domek
nieruchmości
lub
innej
letniskowy
na cele rekreacyjno —
wykorzystywanej
wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w spsoób selektywny

Ryczałtmw

od 40.
stawka
opłaty
roczna
nieruchomości, na której ma_iduje się domek
nieruchomości
lub
innej
letniskowy
cele
_
rekreacyjno
wykorzystywanej
na
wypoczynkowe. jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w spsoób selektywny

Rycnłtowa
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41.

42.

Sm 2

E CAŁKOWITA wysoxość ROCZNE] OPŁATY
46. (Łączna suma wysokości opłaty wyliczonej
w polu 46.)

Wysoko opłaty w PLN
Slownle
:.
rostanĄ'nijomPosmWNrKANA PomzeuvwŁASNE*

momacmo

47.Czy nieruchomość wskazana w części B niniejszej deklaracji
wyposażonajest w kompostownik?

I] tak (należy podać pojemność)

.

[im:]

D

nie

Zgoda na przesylanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rommieniu przepisów
oświadczeniu uslug drugą elektrohiunf
'—

,

4B.(zaznaczyć właściwy kwadrat)

1:1

Wyrażam zgodę

49.

[:| nie wyrazam zgody
50.

Miejscowos i data
(

Czytelny podpis składającego deklarację
z podaniem imienia i nazwiska; piecątka osoby
upoważnionej)

ADNOTACJE URZĘDOWE

*Dane oznaczone gwiazdką nie są obowiązkowe
Poucze
1.Ninicjsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1956r, o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
2.W przypadku niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi pomimo
takiego
obowiązku albo uzasadnion ych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Będzina określa.
wdrodze decyzji, wysokość oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki. w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościacho podobnym charakterze.

Ob'a

a:

Deklaracje do Urzędu Miejskiego w Będzinie mozna dostarczać
osobiście, listownie lub elektronicznie
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Uslug
Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem
internetowym www.epuap.gov.pl lub Systemu
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod
adresem internetowym www.sekap.pl.
Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej mu si być opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca ważnego kwalifikowanego cert yfikatu wrozumieniu ustawy
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r,
poz.
1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej albo
podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap.
2. Deklarację sklada właściciel niemchomości
przez którego rozumie się także współwłaścicieli, uzytkownikow
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w wadzie lub użytkowaniu a także inne
podmioty wladające nieruchomością.
3. Opłatę można uiszczać w kasie
Urzędu Miejskiego lub przelewem na wyodrębniony rachunek
bankowy.
4. W przypadku ogrodów
działkowych ich zarądca zobowiązanyjest zlożyc' jedną
deklarację obejmującą wszystkie
ilości dzialek wykorzystywanychna cele
rekreacyjno-wypocvzynkowe.
5. Opłatę & gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez
wezwania) do 30 czerwca danego roku
(zgodnie z Uchwałą Rady Miejskie j w Będzinie
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
oplat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
6. W przypadku nieterminowej
wplaty zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwlokę.
7. Domki letniskowe, lub inne
niemchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe to takie
nieruchomości, które służą do czasowegoprzebywania
zwiamnego z wypoczynkiem.
1.

'l
l
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Admrnrsmnorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Będzinie jest Prezydent
Miasta Będzina z siedziba w Będzinie przy ul. il listopada 20, 42-500 Będzin. (nr tel.: 32 267 70 41- 44, adres e-mail:
um@um.bedzin.pl).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, 42-500 Będzin, ul lt listopada 20,
telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um,bedzin.pl
3. Dane osobowe są przetwarzanew zwiazku z realizacjąobowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust.
1 lit. c RODO) oraz w celach określonych pnepisami
prawa wynikającymi z zadań realizowanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
takich jak: naliczanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tworzenie wykazów
niemchomości dla Wykonawcy usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, PSZOK, wydawanie decyzji w
sprawie opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobonr i zwrotu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. windykacjiniemplaconejopłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi;
Przetwarzanie danych osobowychodbywa sie za zgodą osoby. której dane dotycą (podstawa art.6 ust, 1 lit. a RODO)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanychw pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskauny w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art, 15 RODO z zastrzeżeniem, Że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowaniazobowiązanyjest
Administrator,
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
. usunięcia swoich danych art. 17 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. lli RODO.
- przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
- do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarunie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania
7. W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez AdministratoraDanych Pani/Pana danych osobowych namsza przepisy
RODO, przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowychjest wymogiem ustawowym; osoba której dane dotycząjest zobowiązanado ich podania;
niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizacje obowiązków wynikającychz podpisania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz wywoła konsekwencje przewidziane w przepisach prawa;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób uutomatyzowany i nie beda promowane.
1.

lm: mf
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Rady Miejskiej Będzina Z dnia 30 kwietnia 2626 roku
versiun:”1.9" encodingt"UTF78"?><xsd:Schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/Zaal/XMLSchema" Xmln5="htt
rwd.sekap.pl/wzor/2829/05/95/1831/" xmlnSJBd ="http://crd.gov.pl/xml/schematyladre5/2989/11/09/" xm1n51ds
<?xml

://www.w3.org/2890/89/xm1dsig8" Xm1n51in$=

http://crd.gov.pl/xm1/schematy/instytucj3/2609/11/1el"xmlns:meta="

U

http://crd.gov,pllxml/schematy/meta/ZOGS/ll/ls/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osaba/2889/11/36/"
?
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/ZBBB/11/16/" xmln5:ty
http:/lcrd.g0v.pl/xml/schematy/typy
:
/2969/11/16/" xmln Si "http://www.w3.org/ŻOOI/XMLSchemarinstance" attributeFormDeFau]
7
elementFormDefaultz"qualified" targetNamespace:"http://rwd.sekap.p1/wzor/2228/05/05/2831/">unqualified"
<xsdzimport namespace="http://www.w3.org/2060/09/Xm1d51g#"
SchemaLocation="http://www.w3.org/TR/XmldsigA

?
core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:imuort namespace="http://crd.gov.pl/xml/s(hematy/adres/2989/11/69l"
schemaLocation=”http://crd.gov.p1/ ?
xml/s:hematy/adres/ZBBB/ll/OQ/adres.xsd"/>
<Xsd:imvort "BNESDace="http://crd.guv.pl/xml/schematy/osoba/ZGBB/ll/lól"
schemaLccation="nctp://crd.gov.p1/ D
xml/schematy/osoba/1009/11/15/asoba.xsd"/>
(xsdtimport namespace="http:l/crd.gov.pllxml/schematy/instytucja/ŻGBB/ll/lsl"
schemaLocation="http://cra. ?
gov.pl/xml/sChemstylinstytucja/2999/11/16/instytucja.xsd"/>
(xsdzimport namespace="http://crd.gov.pl/xm1/schematy/meta/zees/11/1s/" schemaLocatio
-"http://crd.gov.p1/ ?

xml/schematy/meta/20@9/11/16/meta.xsd"/>

(xsdrimport namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov ?
.pl/xml/schematy/struktura/ZGGB/ll/ls/struktura.xsd"/>
(xsdzimport namespace="http://crd.gov.pl/xmllschematy/typy/ZBBS/ll/IE/"
schemaLocatiun:"http://crd.gov.p1/ ?
xml/schematy/tYPY/2899/11/16/typy.xsd”/›
<xsdzannotatiom
<xsd:documentatiomnEKLARACJA

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

</xsd:annotation>

O WSDKOŚCI OPŁATY ZA GGSPODAROHANIE ODPADAMI
KDMUNALNVMI SKŁADANA PRZEZ
POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA
BĘDZINA<lxsd1documentatiom

:

(xsdzelement name="Dokument" type="DokumentTyP"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp"›
<x5d:sequence>
(xsdzelement name="0pisDokumentu" type="strzapisnokumentuTyp"/›
(xsdzelement name="DaneDokumentu" cype
tr:DaneDDkumentuTyp"/>
<xsdcelement name:"TrEscDokumentu" type:"TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" min0ccurs="6"
ref:"dstsignature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:comp1exType>

<xsd:complexType mixed="False"

nam

"TrescDokumentuTyp">

<xsd:ccmplextontent mixe False">
<xsd:extension base= 5tr:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>

(xsdrelement

Fixed "Ustawa z dnia 13 września 1996F.
PodstawaPrawne" type:"xsd:str1ng">

o

utrzymaniu czystości

1

pnrządku

w

gminach

"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation›
Podstawa prawna
</xsd:dncumentatian>

(lxsdtannotetiom

<lx5d:element>
<xsd:e1ement

Fixed:"właściciele nieruchomości zamieszkałych
administracyjnych Miasta Będzina, na których powstają odpady komunalne."znajdujących się
name:"skladajacy" type="xsd:string"›
<xsd:annotation>

w

granicach

<xsd:documentation>

Składający

</xsd:documentaticn>

</xsd:annotation>

<lxsd:element>

(xsdtelement

Fixed="Prezydent Miasta Będzina" name:"Grganwlasciwy"
type="xsd:string">
<xsdzannotation>
<xsd:dccumentation›organ właściwy do złożenia deklaracji</xsd:documentation›

</x5d:annotation></xsd:element)

:

(xsdzelement

fixed-"Urząd Miejski

N

Będzinie 41-590 Będzin

ul. 11-30 Listopada

20

"Miejsceskladanianeklaracji" type="xsd:string"›
<xsd:annotation›
nam

<xsd:documentatinn›
Miej sce składania:
<lxsd:documentat10n>

</xsd:annutation›

</xsd:e1ement›

<xsd:e1ement

name="okolic1nosciPowndujaceZlozenieDeklaracji"›
<xsd:annotat10n›
<xsdzdacumentation>

A. oxoucznoścx PwouuuĄCE oaowxĄzsx
ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</xsd:documentation›
<lxsd:annotat10u>

<xsd:complexType›
<xsd:sequence›
<xsazcnolce>
<xsd:e1ement name="Fierwsza">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation›
Pierwsza deklaracja
<lxsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:comp1exType›
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Rokniesiac" type=”xsd:date"›

<xso:ann0tation›

<xsd:dncumentation›
Data
<lxsd:documentation>

<lxsd:annotatlon›

<lxsd:e1ement>
<lxsd:sequence>
<lxsd:complexType›

<lxsd:element›

<xsdze1ement name="ZmiamaDanych"›

<xsd:annotation›

<xsd:documentation›
Zmiana danych od
</Xsd:documentation›

</xsd:annotation›

<xsd.complexfype>
<xsd:sequence>
<xsd:e1ement
nam "RokMiesiac" type="xsd:date">

(xs anuotation)

<xsd:documentation>
Data

zaistniałej
zmiany

<lxsd:documentat10n›

<lxsd:annutation›

</xsd:elemeut>

</xsd:sequence›

</xsd:ccmplexType>
<lxsd:element>

ld: CJAC4D22-4SDD-439E-E588-BZO77D3450E0.
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<xsd:element
name="Pojemnosc"

type="x5d:string"›

<xsd:annotation>
(xsd:

documentation)

Pojemność

</xsd:

documentation>

</X$d:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
<lxsdzcomplexType>
</Xsd:e19ment>

(xsdzelement

name:"NiePytanie" type<"xsd:

boolean">

<xsd:annotation›

<xsd:documentation›
Nie

</xsd:documentation>

</Xsd:annotation>

</xsd:e1ement>

</xsd:choice>

<lxsd:sequence>
</xsd:comp1exType>

</xsd:element›

</xsd:sequence>
</xsd:comp1exType›
<lxsd:e1ement>

<lxsd:sequence›

</xsd:comp1exType>

</xsd:element›
</xsa:choice>

</xsd:sequence>
</x5d:comp1exType>

<lxsd:e1ement>

(xsdzelement name="zgoda">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
Zgoda na przesyłanie korespondencji za
pomocą środków komunikacji

elektronicznej w rozumieniu przepisów o
oświadczeniu usług drogą Elektorniczna
</xsd:documentation>

</Xsd'annotation›
<xsdzcomp1exType>

<xsd:sequence›
<xsd:cholce>
<xsd:element name="Tak"
typ ~"xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
wyrażam zgodę

</xsd:documentetion>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="Nie"

type:"xsd:boolean">

<x$dzsnnotacion>
<xsdzdocumentation›

nie wyrażam zgody

</xsd:documentation>

</xsd:annotation›

</xsd:e1ement›

<lxsd:choice>
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</xsd:sequence›

<lxsd:complexType>
<lxsd:element>

<lxsd:sequence›
<lxsd:extension>

<lxsd:complexContent›
<lxsd:comp1ex7ype›

(xsdzsimpleType namea"emptydate">
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/›
</xsd:simp1eType>
<xsd:simpleType name="empty-string">

(xsdtrestriction base="xsd:str1ng”>
<xsdzenumeration valu

<lxsd:restr1ction>

'/›

<lxsd:simp1eType›
<xsdzcomplexType

name=”2a11Type">

<xsd:sequence›
<xsd:e1ement name="Nie" type="xsd:str1ng">

<xsd:anuotation>

<xsd:documentation> <lxsd:documentation›

<lxsd;annotat10n>

<lxsd:e1ement>
<lxsd:sequence>
<lxsdzcomplexType>

<xsd:cnmplexType name-"zalzType"›
<xsd:sequence>
<xsdte1ement name-"Nie" type="xsd:str1ng">

<xsd:annotation>

<xsdzdocumentation> <lxsd:documentation›

<lxsd:annotat10n›

<lxsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType›

<xsdzcumplexType name="6mnina"></xsd:complexType›

</xsd:schema›
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