Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 listopada 2019r.
.

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwana dalej ucpg.

Składający :

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na której zamieszkują
mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Bełchatowa.

Termin składania:

−
−

Miejsce składania :

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
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 zobowiązany jest złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

−

Punkt informacyjny Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

−

Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Prezydent Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI- (art. 6i ust. 1 ucpg)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe "X"):

pierwsza deklaracja
(art. 6m ust. 1 i art. 6i ust. 1 ucpg)

dzień

-

miesiąc -

rok (data powstania obowiązku opłaty)

Nowa deklaracja składana w przypadku:
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

dzień

miesiąc -

-

rok (data powstania zmiany)

ustania obowiązku uiszczania opłaty
-

(art. 6m ust. 2 i art. 6i ust. 1 ucpg).

dzień

korekta deklaracji

-

miesiąc -

od

rok (data ustania obowiązku opłaty)

dzień

-

miesiąc -

do

rok

dzień

-

miesiąc -

rok

(data powstania obowiązku opłaty lub okres, którego dotyczy korekta)

(art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Uzasadnienie przyczyny złożenia nowej deklaracji:

C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI I ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY**
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznym **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi
Uwaga: w przypadku kilku właścicieli składających deklarację, należy wypełnić załącznik ZO-1. Jeżeli jeden załącznik nie uwzględni wszystkich składających
deklarację, należy dołączyć kolejny.

Nazwisko i Imię*/ Pełna Nazwa**:
Telefon (dane nieobowiązkowe):

e-mail (dane nieobowiązkowe):

PESEL*:

NIP**:

KRS**:

Adres zamieszkania*/ Adres siedziby **
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby)

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA BEŁCHATOWA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nazwa ulicy:
Nr ewidencyjny działki / działek z rejestru gruntów:

Nr budynku

Nr lokalu

Forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwe „X”):
własność
współwłasność
użytkowanie wieczyste
zarząd lub użytkowanie
inny podmiot władający nieruchomością (jaki……………………………………………………………….)
Nieruchomość wskazana w części D jest nieruchomością (zaznaczyć właściwe „X”):
na której zamieszkują mieszkańcy – wypełnić należy część (E.1),
na której nie zamieszkują mieszkańcy – wypełnić należy część (E.2),
na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(nieruchomość o charakterze mieszanym) – wypełnić należy część (E.1) i (E.2) oraz (E.3),
na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomością wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wypełnić należy część (E.4).

E. RODZAJE NIERUCHOMOŚCI:
E.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Rodzaj zabudowy dla części zamieszkałej nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
jednorodzinna
wielorodzinna
Zaznaczyć, jeśli odpady będą kompostowane w kompostowniku przydomowym – dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.
Tak, odpady będą kompostowane i będę korzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poz. 1)
Wyliczenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłaty za osobę
zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności lub worek przeznaczony do zbierania
odpadów komunalnych.

26 zł/os

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

……………..

poz. 2

poz. 3

Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
jednorodzinnych kompostujących bioodpady. Wysokość zwolnienia zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

6,40 zł
poz. 4

Miesięczna stawka opłaty:

• Za nieruchomość wielorodzinną oraz nieruchomość jednorodzinną, na której odpady nie będą kompostowane
(iloczyn poz. 2 x poz. 3 ).
• Za nieruchomość jednorodzinną, na której odpady będą kompostowane i zaznaczono poz. 1, iloczyn (poz. 2 x poz. 3) minus poz. 4.

…………zł/m-c
poz. 5

E.2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Wyliczenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pojemność
pojemnika na
odpady komunalne

A
0,06m3 (60l)
0,06m3

(60l)

Rodzaj odpadu

Ilość pojemników

B

C

Liczba
odbiorów
odpadów
komunalnych
w miesiącu

D

E

szkło

X

bio

X

10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

0,12m3 (120l)

pozostałości po segregacji

0,12m3 (120l)

papier

X

0,12m3 (120l)

szkło

X

metale i tworzywa sztuczne

X

bio

X

0,12m3

(120l)

0,12m3 (120l)
0,24m3

(240l)

pozostałości po segregacji
papier

X

0,24m3 (240l)

metale i tworzywa sztuczne

X

0,24m3 (240l)

bio

X

1,1m3 (1100l)

pozostałości po segregacji

0,24m3

1,1m3

(240l)

(1100l)

1,1m3 (1100l)
1,5

m3 (1500l)

2,5m3 (2500l)
5

m3

(5000l)

Stawka
miesięcznej
opłaty za
pojemnik

papier

X

metale i tworzywa sztuczne

X

szkło

X

metale i tworzywa sztuczne

X

pozostałości po segregacji

7m3 (7000l)
pozostałości po segregacji
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwoty z
kolumny F)

Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
(iloczyn kolumn
(C x D x E) w zł.

F

40,00
40,00
40,00
40,00
183,00
183,00
183,00
250,00
416,00
832,00
1166,00
poz. 6

Objaśnienie:
 Worek  Stała częstotliwość odbioru odpadów
 Dopuszcza się możliwość wskazania w deklaracji częstotliwości odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji zgodnie z art. 6m ust. 1aa ucpg

E.3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (E.1) A W CZĘŚCI NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCYA POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (E.2)
Wysokość miesięcznej opłaty za
Wysokość miesięcznej opłaty za Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
gospodarowanie odpadami komunalnymi
komunalnymi
gospodarowanie odpadami
wyliczonej w poz. 5 części (E.1) w zł. komunalnymi wyliczonej w poz.
(suma kolumny A i B) w zł .
6 części (E.2) w zł.
A

B

C

poz. 7

E.4. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Nieruchomość będzie wykorzystywana w okresie:

od (____ - _____) do (____ - _____)
(dzień - miesiąc)

(dzień - miesiąc)

Stawka opłaty
Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/200/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2020
r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2
grudnia 2020 r. poz. 6615).

181,90 zł/rok
poz.8

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg
stawki ryczałtowej za 1 rok wynosi: (poz. 8)

poz.9

F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Liczba załączników ZO-1
Liczba załączników ZO-2

szt.
szt.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P)
Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1)
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
Podając numer telefonu i adres poczty elektronicznej e-mail w deklaracji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
tym zakresie, celem otrzymywania informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Bełchatowa drogą
elektroniczną, w tym: informowania właściciela nieruchomości o zbliżającym się terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz o bieżących informacjach w sprawach z zakresu odbioru odpadów komunalnych.

(miejscowość i data):

(czytelny podpis):

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” - informuję, że przetwarzając dane osobowe właścicieli nieruchomości
położonych na terenie miasta Bełchatowa:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w
Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na
elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz
pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, gdzie
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały
wskazane w następujących przepisach:
ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
w tym:
1) prowadzenia ewidencji deklaracji, ewidencji finansowo-księgowej w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości,
2) prowadzenia postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
związanych z organizacją odbioru odpadów komunalnych,
3) wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4) weryfikacji prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać
zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Niedopełnienie
obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Przetwarzanie danych w zakresie adresu poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) i ma charakter dobrowolny - celem informowania właściciela nieruchomości o zbliżającym się
terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o bieżących informacjach w sprawach z zakresu odbioru odpadów
komunalnych.
Dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych,
w ramach umowy powierzenia danych osobowych – dane firmy dostępne są na stronie internetowej www.belchatow.pl w zakładce „Gospodarka
odpadami komunalnymi”. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom podatkowym lub organom egzekucyjnym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: bank
obsługujący Urząd Miasta Bełchatowa, podmioty świadczące dla administratora usługi doręczenia korespondencji oraz podmioty, z którymi
administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych, w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad
systemami).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r . w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 10 lat od momentu złożenia
przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego
trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 2016/679) - nie dotyczy
przypadków określonych w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679),
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679),
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679),
7) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia 2016/679), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

H. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi organu podatkowego

Podpis weryfikującego deklarację

Data:
Dat
(________ - ______ - _______)
(dzień

-

miesiąc -

rok)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
Objaśnienia do wypełnienia deklaracji :
Przez właścicieli nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające daną nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Część B.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta burmistrza lub prezydenta miasta deklarację 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 (art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ).
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 zobowiązany jest złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Część D.
Jeżeli właściciel posiada kilka nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Część E.1 i E.2
Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek
o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.
Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Część E.2
Deklarowana ilość pojemników powinna odpowiadać normom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Bełchatowa przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie.
Część E.4
Wysokość ryczałtowej stawki opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–
wypoczynkowe.
Wyliczona opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

