UCHWAŁA NR XXIII/1870020
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia

18

czerwca 2020

r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladancj
przez wlascicieli nieruchomości oraz warunków i trybu skladania deklaracji za pomocą środków

komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z2020 r., poz. 713) oraz art. on ust. 1 pkt i2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z póżn. zm.). po
przeprowadzeniu konsultacji spolecznych zgodnie z Uchwala Nr LIV/9580010 Rady Miejskiej Będzina z dnia
28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą dzialalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi ipodmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy odzialalności pożytku
publicznego iowolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności
statutowej tych organizacji
1

]

r

Rada Miejska Będzina
uchwala:
1

5 1. ].
Określić wzor deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
sktadanej przez właściciela nieruchomości. stanowiący załącznik nr do niniejszej uchwały.
2. Określić wzor deklaracji owysokości oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, na której znajduje sie domek letniskowy, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno _ wypoczynkowe, stanowiący zalącznik nr 2 do niniejszej uchwaly.
Deklaracje sklada się w następujących terminach:
52. 1.
1

a) w terminie 14 dni od dnia

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych,

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana mająca wplyw na
powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania oplaty lub zdarzen mających wplyw

b) w terminie do 10

na wysokość oplaty.
2. Deklaracje sklada sie do Urzędu Miejskiego W Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42- 500
Będzin.

53.

1.

elektronicznej:

Określa się następujące warunki itryb skladania deklaracji za pomocą środków komunikacji

]) format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML,
2) uklad informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie danych XML określa załącznik nr
niniejszej uchwaly,

3

do

wfonnie elektronicznej przesylac nalezy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Uslug
Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.p1 lub Systemu
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem internetowym www.sekappL

3) deklaracje

4) deklaracje przesylane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wrozumieniu ustawy
zdnia 5wrześriia 2016 r. ouslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U.
22019 r. poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Uslug
Administracji Publicznej albo podpisem składanym przy uzyciu certyfikatu cc-sekap w rozumieniu
ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst
jednolity Dz, U z 2020 r. poz. 346).
5 4. Wykonanie uchwaly powierza się Prezydentowi Miasta
Będzina.
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5 5. Traci moc uchwała Nr XXII/166/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.

56. Uchwała podlega publikacji

z dniem

1

września 2020 r.
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Zalątznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/1870020
Rady Miejskiej Będzina dnia 18 czerwca 2020 r.

:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANAPRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚ
OŻONEJ NATERENIE MIASTA !! DZ
w

.

›

.

,

„

„

.

_

,

l. El Pierwsza deklaracja

.

„

;

_

3D

Korekta deklaracji

| kres obowiązywaniakorekty

ata mistnienia zmiany

'

7.Ulica

:.Numer domu

10. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć
El

„

2, [3 Zmiana danych
«'I

A.Miejscowość

.

własclwy kwadrat)

zamieszkała(nieruchomość,na której zamieszkują mieszkancy)

niezamieszkaia- nieruchomość. na której nie zamieszkują miesńancy, a powstająodpady komunalne (np.dzialalność
~ospodarcza, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, hotele itp.)

El

EI inna (nieruchomość,

która w części stanowi nieruchomośćzamieszkałą, a w części nieruchomości,na ktorej nie
„

„.

„
_

„,

.

ll. Dane składającego deklarację ( nauczyć właściwy kwadrat)
El osoba fizyczna
12. Tytuł prawny. forma

El osoba prawna

EI jednosba

organizacyjnanieposiadającaosobowości prawnej

«

władania nieruchomocią (zaznaczyć wlasciwy kwadrat)

EI własność

EI

EI użytkowanie wieczyste

El inny podmiot władający nieruchomością

współwłasność

El jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
13. Imię

15. PESEL

16.Niuner telefonu
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l 8. Pełna nazwa podmiotu
19. Identyfikator podatkowy

NIP

20. REGON

22. Nr telefonu

1.

KRS

3. Adns e~mail

24.Kraj

25. Wojcwódnwn

26. Powiat

27. Miejscowość

28, Kod pocztowy

29. Poczta

30,Gmina

5.

[_i

Kwota przysługującegozwalniania w części z opiaty z tytułu posiadaniu kompostownik: przydomowegoi

ompostowanin w nim bioodpadów.

i_—
i___

stawka opluty za gospodaxovunie
odpadami uchwalona przez Radę Miejską

wysokość zwolnienia

uchwalona przez Radę Miejską

i=i

x

36.

liczba osób

zmieniających

nieruchomość

nowiu npl-ty :: gospodarnwnnie
odp-dnmi przy knmposlowlniu

stawka opłaty
(przy kamposmwmiu
liczona w h. 35

wysokość oplaty

(należy podać kwotę w PLN)

120

1

37.

38.

39.

.

240

1

41.

42.

43.

44.

11001

45.

46.

47.

48.

3111”

49.

50.

51.

52.

Sm”

53.

54.

55.

56.

7m3

57.

53.

59.

60.

prasokontener

61.

62.

63.

64.

CZNA WYSOKość OPŁATY w PLN
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Miejscowosc

[

data
(

nie wyrazam zgody

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

LNiniejsm deklaracja stanowi podstawę do wstawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca l966r. o postępowaniuegzekucyjnymw administracji,
2.W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomimo takiego
obowiązku albo uzasadnionych wątpliwości co do danych uwartych w deklaracji Prezydent Miasta Będzina określa,
w drodze decyzji. wysokość oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnia ilość odpadów komunalnychpowstających na nieruchomościacho podobnym charakterze,
Objaśnienia.
]. Przez nieruchomości zamiesdrałe należy rozumieć nieruchomości,na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa
w art, Gc ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości na ktorych czlowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posilki. przechowuje
majątek, spedza cas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności związanychz wypoczynkiem,
urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami. leczeniem medycznym lub pielgrzymkamireligijnymi,
2. Przez nieruchomości nicumieszkałe należy rozumieć nieruchomość. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, np. dzialalność gospodarcza, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale. hotele, itp.
3. Deklaracje sklada właściciel nieruchomości przez którego rozumie się talie współwłaścicieli, uzytkowników
wieczystych oraz jednostki organimcyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub uzytkowaniu a także inne

podmioty wiadające nieruchomością.
4. W zabudowie wielorodzinnej obowiazek składania deklaracji ciąży na osobach sprawujących zarząd nad
niemchomościawspólną, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, lub właściciele Iokalije'zeli
umd nie został wybrany.
5. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzającypełnomocnictwo.W przypadkupełnomocnictwa ogólnego lub
szczególowcgo, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i zlozone z niniejszą deklaracja w oryginale lub
w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczana opłatą Skarbowa.
6. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości. ich wlaściciel lub zarządca zobowiązanyjest złożyć odrębną
deklarację dla każdej nieruchomości.
7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy (bez wezwania) do piątego dnia po upływie
każdego miesiąca, którego dotyczy opłata (zgodnie 2 Uchwała Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanieodpadami komunalnymi).
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ll. W przypadku nieterminowej wplaty zostaną naliczone i pobrane odsetki
9. Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem

u

zwłokę,
na wyodrębniony rachunek bankowy.
10. Deklaracje do Urzędu Miejskiego w Będzinie można dostarcmć osobiście, listownie lub
elektronicznie za
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem internetowym
www.epuapgovpl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem internetowym
www.sekappl. Deklaracjapizesylana w formie elektronicmej musi być opan-zona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoca ważnego kwalitikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku
o uslugach zaufania oraz indentyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym prolilem zaufanym Elektronicznej
Platformy Uslug Administracji Publicznej albo podpisem skladanym przy użyciu certyfikatu cc-sckap.

www

!. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Umąd Miejski w Będziniejest Prezydent Miasta
Będzina z siedzibą 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 Będzin, ul
” listopada 20,
telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl
3. Dane osobowe są przetwarmne w zwiazku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. ]
lit. c RODO) oraz w celach określonych przepisami
prawa wynikającymi z zadań realizowanych w interesie publicmym
lub w ramach sprawowania wladzy publicmej powierzonej administratorowi (art. 6 ust, 1 lit. e RODO) takich
jak:
naliczanie wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tworzenie
nieruchomości dla
Wykonawcy uslugi gospodarowania odpadami komunalnymi, PSZOK, wydawanie decyzji w sprawie oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,poboru i zwrotu oplaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi.windykacji
niezaplaconej oplaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi;
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się & zgoda osoby, której dane dotyczą (podstawa arm ust. 1 lit, aRODO)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe
moga 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 pnepisów
prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania 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. l5 RODO z ustrzezcniem, Że udostępniane dane osobowe nie
mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajenuiic prawnie chronionych, do ktorych zachowania
zobowiązanyjest Administrator,
—
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.
—
usuniecia swoich danych art. 17 RODO,
—
ograniczeniapizetwarunia danych, na podstawie art. 18 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 przetwarmnie danych osobowych. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie danych do cusu jej wycofania.
7. W przypadku umania, iż przetwarzanie
praz Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania;
niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizacje obowiązków wynikających z podpisania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymioraz wywola konsekwencje przewidziane w przepisach prawa;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanew sposob
zautomatyzowanyi nie będą prolilowane.

wyka
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/1 87/2020
Rady Miejskiej Będzina dnia 18 czerwca 2020 r„
DEKLARACJAO WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANTE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WLAŚCICIELANIERUCHOMOŚCI,NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY
LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCIWYKORZYSTYWANYCH NA C ELE REKREACYJNO—WYPOCZYNKOWE
,

:

„

ę.

«„

:

2. El

. *l

›

Jlllh

Zmiana danych

S.EI Korekta deklaracji

Data zaistnienia zmiany

4.Miejscowos'ć

S.Kod pocnowy

7.U|ica

8.Numer domu

10. Rodzaj nieruchomości

Okres obowiązywania korekty
od

9.Numer lokalu

(zaznaczyćwłaściwy kwadrat)

EI domek letniskowy
EI inna nieruchomość

wykorzystywanana cele rekreacyjno-wypoczynkowe

i] osoba fizyczna
z›.

osoba prawna

El
'
.

12. Tytuł prawny. forma

,

iii/Kl];

i

.w:

władania nieruchomością(maczyc' właściwy kwadrat)

El własność

El

D użytkowanie wieczyste

El inny podmiot władający niemchomościa

El

współwłasność

jednostka organimyjna lub osoba posiadającanieruchomośćw zarądzie lub użytkowaniu

13, Imię

14.

Nazwisko

15 , PESEL

l6. Numer telefonu

17. Adres e-mail
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18.

Pełna nazwa podmiotu

19.

ldenlyńkator podatkowy NIP

22. Nr telefonu

20, REGON

23. Adres

ZLKRS

e—mail

”Kraj

25. Województwo

26. Pawia!

17. Miejscowość

28. Kod pocnowy

Z9.Poczlx

Julii-nina

32. Nr domu

33. Nr lokalu

Ryczałtowu
stawka opluty
roczna
nieruchomości, na której znajduje się domek
lub
nieruchomości
letniskowy
innej
wykorzystywanej
na cele rekreacyjno —
wypoczynkowe

37. 120

1

40. 240

1

41.

42. 1100 1

43.

44. 3 m3

45.

46. 5 m3

47.

43. 7 m3

49.

51. (Łącznasuma wysokości opłaty wyliczonej w polu 46.)

Wysokość oplaty w

52.(zamaczyć właściwy kwadrat)

Słownie

D wyrażam zgodę

53.

Czytelnypodpis składającego deklarację
i nazwiska; piecątka osoby
upoważnionej)

( z podaniem imienia

Swann 2

].
j a deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytulu wykonawc-cego. zgodnie z przepisami ustawy z dnia I7
czerwca l966r. () postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
zw przypadku niezlozenia deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomimo takiego
obowiązku albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Będzina okresla.
w drodze decyzji. wysokość opiaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. biorac pod uwagę uzasadnione szacunki, w
tym średnią ilos'c' odpadow komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Qbias'uie ::
l. Deklara je do Urzedu Miejskiego w Będzinie można dostarczać osobiście, listownie lub elektronicznie za posrednictwem
Elektronicznej Platformy Ushig Administracji Publicznej (ePUAP). dostępnej pod adresem internetowym www.epuapgoypl
lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem internetowym www.sekap.pl.
Deklaracja przesylana w formie elektronicznej musi byc opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfrkowanym
za pomoca ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 200l r. o podpisie elektronicznym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Uslug
Administracji Publicznej albo podpisem skladanym przy użyciu certyfikatu cc—sekap.
z. Deklaracje sklada wlasciciel nieruchomości przez ktorego rozumie sie takze wspolwlas'cicieli, uzytkownikow wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomosci w zarządzie lub uzytkowaniu a takze inne podmioty
wladające nieruchomością.
:. Oplatę mozna uiszczac' w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy.
4. w przypadku ogrodow dzialkowych ich zarządca zobowiązany jest zlozyc jedną deklarację obejmującą wszystkie ilosci
działek wykorzystywanych na cele rekreacyjno—wypocvzynkowc.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać nalezy (bez wezwania) do 30 czerwca danego roku
(zgodnie
z Uchwala Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi).
o. w przypadku nieterminowej wplaty zostana naliczone i pobrane odsetki za zwlokę.
7. Domki letniskowe. lub inne nieruchomoąs'exi wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe to takie nieruchomosci,
ktore służą do czasowego przebywania związanego z wypoczynkiem.
Klauzula ' formucy'na zwigznua : na:!warnuiem danych osobowe]!
1. Adm
atorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Będzinie jest Prezydent Miasta
Będzina z siedziba w Będzinie przy ul. ll listopada 20, 42-500 Będzin, (nr tel.: 32 267 70 41-44, adres email:
m@uln.bcdzin.pl .
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, 42-500 Będzin, ul 11
listopada 20,
telefon: 32 267 9] 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku
prawnego ciamego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
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, c RODO) takich jak: naliczanie
wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tworzenie wykazow nieruchomości dla Wykonawcy uslugi
gospodarowania odpadami komunalnymi, PSZOK, wydawanie decyzji w spmwie oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, poboru i zwrotu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji niezaptaoonej oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa arts 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/Fana danych osobowych
mogą być tylko
podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisow
prawa przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krocej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
s. Przysluguje Pani/Panu prawo do:
—
dostepu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem. że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniac informacji niejawnych. ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do ktorych zachowania zobowiązany
jest Administrator,
—
sprostowania danych, na podstawie ani 16
—
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 przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
7. w przypadku uznania, iz przetwarzanie
przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; osoba
której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania;
niepodanie danych osobowych uniemoniwi realizacje obowiązków wynikających z podpisania deklaracji o wysokości oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywola konsekwencje przewidziane w przepisach
pratpp Z E w .
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposob
mutomatyzowany nie bedą profilowane.
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<?xml version:”1.0" encoding="utf-8"?>
<dek1aracja xmlns="http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2619/81/92"
id:"EFBSBBl7-7500-44F3-A578-FF18B72FFF89"
uchylony="nie" status:"projekt"

widoczny="tak">

<!--Legislator 2.3.0.0 10-›>

<metryka id:"C32F69SB-8E90›4888-9D96-C3681489F80C"
status-aktu:"projekt"
nazwa:"deklaracja" numer="” opis-typu:"Deklaracja" data:"2028-06-17T08:53:47"

widoczny="tak" organ-wydajacy=”Prezydenta Miasta Będzina"
organ-wydajacy-m="Prezydent Miasta Będzina")
<organ-wydajacy id="7E3AFCDF~A245—48C5-811F-CAClAF4F2D9D" glowny="tak"
w-mianowniku="Prezydent Miasta Będzina">Prezydenta Miasta
Będzina</organ~wydajacy>
<tytu1 id:"18A7F084-E58E-4FEA-8864-51C62074F7ED">DEKLARACJAO WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA

SKŁADANA

PRZEZ

BĘDZINA</tytu1›

</metryka>
<tabela-word id:"35SGCE77-GDGC-462C-8E21-481FDD27D38C" odleglosc—akapitu:
szerokosc-krawedzi="9” obramowanie="tak" par="1">
<kolumny-podzial>
<kolumna—szerokosc>92.25</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>5.25</kolumna-szerokosc>
<k01umna-szerokosc>24.75</kolumna-szerokosc>
<kolumna—szerokosc>29.25</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>18<lkolumna-szerokosc>
<k01umna-szerokosc>19.5</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>7.5</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>7z</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>37.5</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokcsc›3</kolumna«szerokosc>
<kalumna-szerokosc>12.75</kolumna-Szerokosc>

<kolumna-szerokosc›e.75</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc›48.75</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>24</kolumna~szerokosc>
<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc>
(kolumna-szerokosc>9.75</k01umna-szerokosc>
<kolumna-szernkosc>0.75</kolumna-szerokosc>
<kolumna-szerokosc>e.75</kolumna-szerokosc>
</kolumny-podzia1>
<wiersz id:"E4DC11FC—985F-4696›BF8A—A654E1797093">

<komorka id
1CBEDD1-A2E2-4221-Bl72-262D6801c36A" obramowanie-gorne=”tak"
obramowanie-prawe ie" obramowanie-dolne—"tak" obramowanie-lewe:"tak"
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownani
do-lewej" rozmiar—czcionki:"le">
<akapit wyrownanie="do-lewej" i "980D6894-E1E6-4695-A393-F9A898541396"›
<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="1e"›Podstawa
prawna</fragment>

</akapit›

</komorka>
(komorka id:"90E52339-B07D—490A-8334-CE5921C78382"

obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawa:"tak"
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obramowanie-lew tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do~1ewej"
rozmiar—czcionkl- 19")
(akapit wyrownanie="do-lewej i ="GABGFSZD—BAAS-413A-9CES—48CFDA3AF970"›
(fragment rozmiar—czcionki= 0">Ustawa z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (/fragment›

</akapit>

<lkomorka>

</wiersz›
(wiersz id:"37859458-A41Av40F8-86F0-954C89F9E7A6">

(komorka id:”24789F11-7409-4EF3-A001-1F483973AOE5"obramowanie-gorne="nie"
ak" obramowanie-lewe:"tak"
obramowanie-prawe: ie" obramowanie-doln
wyrownanie-w-pion1e="do-gory" wyrownani
do—lewej" rozmiar-czcionki="10"›
(akapit wyrownanie= do-lewej" id= SOSSAEAó-BCCS—AADD—BACC-127E82141E5A">

(fragment wytluszczenie "tak"
rozmiar-czcionki:"le">Składający:(lfragment>
<lakapit>
</komorka›

(komorka id:"99E641C3-3915—4E54-9759-8376853F5232"scal-poziomo="14"
cbramowanie-gorne="nie" obramowanie—prawe " ak" obramowanie-dolne="tak"

obramowanie-lew

rozmiar-czcionk

_

tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane"
19"›

(akapit wyrownanie "wyjustowane"
id:"BSCBESZE-46CA-4816-9D4C—35©781E296A4">

(fragment rozmiar—czcionki:"10"›właściciele nieruchomości
znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Będzina, (/fragment>
</akapit>

(akapit wyrownanie="wyjustowane"

id="54CA609C-GBFE-4358-BGGB—8A4074D79E87">

(fragment rozmiar—czcionki="19">na których powstają odpady
komunalne.(/fragment›
</akapit>
</komorka>

</wiersz›
(wiersz id:"E699A9A5-7EBB-4631-EBDS-3528ECEC6D7F">
(komorka id 'BSEZGZSB-BE7E-4BlC—84A8-76136367CFIB" obramowanie—gorne="nie"
obramowanie—prawe= ie" obramowanie-dolne=”tak" obramowanie-lewe:"tak"

wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do—lewej" rozmiar-czcionki:”lB")
(akapit wyrownanie="do-lewej" id:”88530791—7D17-45Ae-87A4-AD941D325D33">
(fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="1a”›Organ właściwy
do</fragment>

<lakapit>

(akapit wyrownanie="do›lewej"

id:"273ACA75-ASCD-4152-9C3E-EB9C427668A4"›

(fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="19"›złożenia

deklaracji </fragment>
</akapit>

</komorka›
(komorka

id

"

7D03£BE-1FDS-4606-9F26—9614540439FC" Scal-poziomo=”14"
obramowanie-gorne
ie" obramowanie-prawe ak" obramowanie-dolne=”tak"
obramowanie—lew tak" wyrownanie-w—pioni _ do-gory" wyrownanie="do-lewej"

rozmiar-czcionki: 10"›
(akapit wyrownanie="do-lewej"

id="4A8A338C-DCAE-4DlB-9DBB-95D1E3C29322">

(fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki:"18"›Prezydent Miasta

Będzina<lfragment>

<lakapit>
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id="BSAEBC59-GCA7-49EC-A698-58DOE8A57EA8">

<fragment rozmiar-czcionki:"19">36.</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>
</tabe1a-word>

<akapit

par="145">

id="39F4CZBF-E6A3—47ED-BASF-8AC79178858A"

nr="1" wyrownanie="do-lewej"

(fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak"›Pouczenie:<lfragment>
</akapit>

</deklaracja›
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