
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/205/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia  2021 r. 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 

LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWE 

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) 

 
Składający 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

Termin składania 
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie 

obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia 

zdarzeń 
mających wpływ na wysokość opłaty 

Miejsce składania Urząd Gminy Będzino, 76 – 037 Będzino 

 Organ właściwy do przyjęcia deklaracji   Wójt Gminy Będzino 

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Pierwsza deklaracja □ Nowa deklaracja 

Data powstania obowiązku opłaty lub data zaistniałej zmiany (dzień – miesiąc – rok) 

……………………………. 

□ Korekta deklaracji 

Data zmiany, której dotyczy korekta (dzień – miesiąc – rok) 

……………………………. 

2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Osoba Fizyczna □ Osoba Prawna □ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

3. Forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Własność □ Współwłasność □ Użytkownik wieczysty 

□ Najemca, dzierżawca □ Zarząd lub Użytkowanie □ Inny (określić jaki)……………………….. 

4. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI: 

Imię i nazwisko 

PESEL Numer telefonu E – mail 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

5. DANE MAŁŻONKA 

Imię i nazwisko 

PESEL Numer telefonu  E – mail  

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 
 
 



6. WYPEŁNIA OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

Nazwa pełna 

REGON NIP Kraj 

Województwo Powiat Ulica 

Numer domu Numer lokalu Numer Telefonu/ E - mail 

7. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Gmina   Będzino Ulica  Numer domu  Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy - poczta Numer ewidencyjny nieruchomości (działki gruntu) 

8. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż w pkt 5) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

9. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 
Wyliczenie ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych  na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  wymienione w pkt 7. 

 
   ………………………………………  x   ………………………………………… =  …………………………………………..  zł 

(liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości          (stawka ryczałtowej rocznej opłaty)                 (iloczyn liczby domków letniskowych lub innych 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe)                                                                 nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

                                                                 wypoczynkowe i stawki ryczałtowej rocznej opłaty) 

10. INNE INFORMACJE DLA ORGANU ( POLE NIEOBOWIĄZKOWE) 

 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w pkt 7 niniejszej deklaracji od ……… …….. ……. (dzień – miesiąc – rok) nie 

będzie wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku 

 

 

 

12. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

Imię Nazwisko 

Data wypełnienia deklaracji Podpis ( pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 

składającego (niepotrzebne skreślić) 



POUCZENIE 

 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(Dz. U z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB 

RĘCZNIE. 

OBJAŚNIENIA 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

Numer ewidencyjny działki należy podać tylko w przypadku braku nr porządkowego posesji. Opłatę należy uiszczać bez 

wezwania do 30 czerwca za dany rok, wpłatą gotówkową lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Będzino, który dostępny 

jest m.in. na stronie internetowej ww.bip.bedzino.pl. W razie powstania obowiązku uiszczenia opłaty po dniu 30 czerwca danego 

roku kalendarzowego, opłaty uiszczane są z góry w terminie 10 dni od złożenia deklaracji. W przypadku składania deklaracji przez 

pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie 

uwierzytelnionego odpisu wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej od stosownego pełnomocnictwa. 

 
* niepotrzebne skreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem 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) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016 Administrator Danych przekazuje następujące informacje:  

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Będzino z siedzibą w Będzinie 19 (76-037). Z administratorem można skontaktować się 

mailowo: ug@bedzino.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@bedzino.pl . 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.). 

13. ADNOTACJE ORGANU 

 
Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym Przypis: ……………….zł ( miesiące) 

 
Odpis: ………………… zł ( miesiące) 

Właściciel nieruchomości otrzymał indeks nr ……………………….. 

Data (dzień – miesiąc – rok) 

 
 

……………………………………… 

Podpis przyjmującego formularz 

mailto:ug@bedzino.pl
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