
KWESTIONARIUSZ - OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA SIĘ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

KWESTIONARIUSZ - OŚWIADCZENIE 

składany na potrzeby poprawnego złożenia deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym 

Podstawa prawna żądania 
złożenia kwestionariusza - 
oświadczenia: 

Art. 6m ust. 1c w związku z ust. 1b oraz art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 
1454), zwanej dalej ustawą, 
w związku z § 1 oraz § 4 Uchwały Nr XXII/179/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 
września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

A. INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) zostałam(em) poinformowana(y) o zasadach przetwarzania da-
nych osobowych: 

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Biel-
sku Podlaskim z siedzibą przy ul. 11 Listopada 10 w Bielsku Podlaskim (KRS 0000040845). 

2) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Spółdzielnię danych osobowych może 
się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie 
www.smbp.pl, pod adresem email: iod@smbp.pl; pod numerem telefonu 85 731 2000; lub pisemnie na 
adres siedziby Spółdzielni wskazany w punkcie 1). 

3) Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu: w związku zwanej dalej uchwałą. 
a)  sporządzenia zgodnie z art. 6m ust. 1 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1454), zwanej dalej 
ustawą, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy oraz załączników do niej  
dane są zbierane w zakresie określonym w § 1 oraz § 4 Uchwały Nr XXII/179/16 Rady Miasta Bielsk 
Podlaski z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – cel zgodny z art. 
6 ust 1 lit. c RODO, 

b) ustalania wysokości i pobierania opłat, o których mowa w art. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spół-
dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845)- cel zgodny z art. 6 ust 1 lit. f RODO, 

d) archiwalnym (dowodowym), tj. zapewnienia realizacji prawnie uzasadnionego interesu zabezpiecze-
nia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - cel zgodny z art. 6 ust 1 lit. f 
RODO, 

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, tj. zapewnienia realizacji praw-
nie uzasadnionego interesu Spółdzielni - cel zgodny z art. 6 ust 1 lit. f RODO. 

4) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych, otrzymania ich kopii oraz możliwość ich uzupeł-
nienia i aktualizowania, bądź sprostowania. Ma Pan/Pani także prawo do przeniesienia danych osobo-
wych. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, nie będą profilowane i nie 
będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 6). 

6) Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane organowi podatkowemu – Burmistrzowi Miasta Bielsk 
Podlaski,  
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.  

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, tj. z art. 
6m ust. 1c w związku z ust. 1b oraz art. 6n ust. 2 ustawy. Konsekwencją niepodania przez Pa-
nią/Pana danych osobowych będzie wszczęcie odpowiedniego postępowania w celu ustalenia liczby 
osób zamieszkałych w lokalu i określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania tytułu prawnego do lokalu. Po jego 
ustaniu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych lub realizacji roszczeń zwią-
zanych z okresem użytkowania lokalu. 

9) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO z siedziba w 
Warszawie ul. Stawki 2) w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny 
z RODO. 

Data złożenia oświadczenia 
(dd-mm-rrrr): Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 



Składający kwestionariusz 
– oświadczenie (zaznacz 
właściwy kwadrat): 

 

Właściciel lokalu  
Osoba, której przysługuje 
spółdzielcze prawo do lokalu 

 
Osoba faktycznie za-
mieszkująca w lokalu 

B.1. MIEJSCE SKŁADANIA KWESTIONARIUSZA - OŚWIADCZENIA 

(nazwa i adres organu, do którego składany jest kwestionariusz - oświadczenie) 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim 

ul. 11 Listopada 10, 17-100 Bielsk Podlaski 

KRS 0000040845, NIP 5430200112 

B.2. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA KWESTIONARIUSZA - OŚWIADCZENIA  

Obowiązek podania wszystkich danych określonych w niniejszym kwestionariuszu – oświadczeniu wynika  
z art. 6m ust. 1c ustawy. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w „Pouczeniu”. 

Cel złożenia kwestiona-
riusza - oświadczenia 
(zaznacz właściwy kwa-
drat): 

 pierwsze oświadczenie 

 korekta oświadczenia Data zaistnienia zmian (dd-mm-rrrr):  

C. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ KWESTIONARIUSZ - OŚWIADCZENIE 

Pierwsze imię, dru-
gie imię, 
nazwisko 

                         

                         

Imiona rodziców ojca           matki            

 

Numer PESEL            Telefon kontaktowy          

D.1. ADRES LOKALU W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM ZARZĄDZANYM PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ,  
W KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Ulica               Nr bloku    Nr lokalu    

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeśli inny niż podany w pkt D.1.) 

Ulica               Nr domu    Nr lokalu    

Miejsco-
wość: 

 
Kod 

pocztowy 
 Poczta  

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LOKALU WSKAZANYM W PUNKCIE 
D.1. (z wyłączeniem liczby osób wskazanych w punkcie F) 

Liczba osób za-
mieszkujących w 

lokalu 

Sposób zbierania odpa-
dów (zaznacz właściwy 

kwadrat) 

Stawka opłaty ustalona  
w obowiązującej uchwale  

(zł/osobę/miesiąc) 

Wysokość miesięcznej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(kol. 1 x kol. 3) (zł/miesiąc) 

1 2 3 4 

 

 selektywnie   

 nieselektywnie   

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LOKALU WSKAZANYM W PUNKCIE 
D.1., zamieszkałym przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o 
karcie dużej rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1832, z późniejszymi zmianami) 

Liczba osób za-
mieszkujących w 

lokalu 

Sposób zbierania odpa-
dów (zaznacz właściwy 

kwadrat) 

Stawka opłaty ustalona  
w obowiązującej uchwale  

(zł/osobę/miesiąc) 

Wyso-
kość ulgi 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi  
(kol. 1 x kol. 3 x kol. 4) (zł/miesiąc) 

1 2 3 4 5 

 

 selektywnie  

50% 

 

 nieselektywnie   

G. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 
(suma wysokości miesięcznej opłaty z punktu E i F) 

 

 



H. OŚWIADCZENIA O OSOBACH ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU 

W przypadku wykazania w punktach E i F - kolumna 1 - innej liczby mieszkańców zamieszkujących w lokalu, niż liczba mieszkańców 
znajdująca się w miejskim zbiorze ewidencji ludności, zaznacz kwadraty, które odnoszą się do stanu faktycznego i uzupełnij dane: 

I. 
Czy wszystkie osoby zameldowane w lokalu (pobyt stały lub czasowy) zamieszkują w nim?: 

 NIKT NIE JEST ZAMELDOWANY  WSZYSTKIE  CZĘŚĆ  ŻADNA 

jeżeli zaznaczono NIKT NIE JEST ZAMELDOWANY lub WSZYSTKIE proszę przejść do pkt II;  
jeśli zaznaczono CZĘŚĆ lub ŻADNA proszę wypełnić poniższe rubryki: 

Następujące osoby zameldowane w lokalu nie zamieszkują w nim, gdyż: 

a) dzieci, ucząc się, pozostają poza miejscem zameldowania  

 TAK (jeśli TAK, proszę podać ich liczbę):   NIE 

b) przebywają w kraju poza granicami miasta Bielsk Podlaski  

 TAK (jeśli TAK, proszę podać ich liczbę):   NIE 

c) zamieszkują poza granicami kraju  

 TAK (jeśli TAK, proszę podać ich liczbę):   NIE 

d) zamieszkują w innej nieruchomości na terenie miasta Bielsk Podlaski  

 TAK (jeśli TAK, proszę podać ich liczbę):   NIE 

II. 
Czy w lokalu zamieszkują osoby nie zameldowane w nim na pobyt stały lub czasowy?  

 TAK (jeśli TAK, proszę podać ich liczbę):   NIE 

I. OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH ZE STANEM 
FAKTYCZNYM: 

Ja, niżej podpisany, świadomy(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy  
i zapoznany(a) z treścią art. 233 par. 1 Kodeksu karnego, która brzmi: „kto składając zeznanie mające słu-
żyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”, oświadczam, iż podane przeze mnie w 
niniejszym kwestionariuszu dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia niniejszego kwestio-
nariusza - oświadczenia. 

J. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ KWESTIONARIUSZ - OŚWIADCZENIE 

Data wypełnienia (dd-mm-rrrr): Czytelny podpis: 

 

POUCZENIE 
 

1. Zgodnie z art. 6q ustawy w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi spoczywa na Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim. 

3. Zgodnie z art. 6m ust. 1c ustawy Spółdzielnia może żądać podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zakresie umożliwiającym prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie deklaracji (lub jej korekty) wraz z załączni-
kami oraz dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji (lub jej korekcie). 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi użytkownik 
lokalu jest obowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana – patrz art. 6m ust. 2 ustawy. 

5. Wysokość stawek określa Rada Miasta Bielsk Podlaski w drodze uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W przypadku zmiany stawki Spółdzielnia zawiadomi użytkowników lokali o nowej 
wysokości opłaty. W takim przypadku użytkownik lokalu nie jest obowiązany do złożenia nowego oświadczenia i uiszcza opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu – patrz art. 6m ust. 2a ustawy. 

6. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez użytkowników 
lokali należy uiszczać miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy. 


