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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

/dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy/ 
 

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

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

Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

z dnia 13 września 1996 r. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych 

w poprzednio złożonej deklaracji. 

Organ Wójt Gminy Rozprza 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

WÓJT GMINY ROZPRZA 

Aleja 900-lecia 3; 97-340 Rozprza 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

2.   złożenie pierwszej deklaracji 

(art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach) 

  złożenie nowej deklaracji w związku ze zmianą danych 

(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

3.   właściciel nieruchomości    współwłaściciel    użytkownik wieczysty 

     jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

     inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Osoba fizyczna 

4. Nazwisko i imię 5. PESEL 6. Nr telefonu 

7. Adres e-mail 

D. 2. Pozostałe podmioty 

8. Nazwa podmiotu 9. NIP 10. Nr telefonu 

11. Adres e-mail 

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 15. Gmina 

16. Ulica 
 

17. Nr lokalu 18. Nr domu 

19. Miejscowość 

 

20. Kod pocztowy 21. Poczta 

 



 

D.4. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 

22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 25. Gmina 

26. Ulica 
 

27. Nr lokalu 28. Nr domu 

29. Miejscowość 

 

30. Kod pocztowy 31. Poczta 

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

32. Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne.  Tak  Nie 

33. Oświadczam, ze posiadam nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

i chcę skorzystać z prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Tak  Nie 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Rozprza w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 34. 

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3 
35. 

 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 35) 
36. 

zł/miesiąc 

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 
37. 

zł/kwartał 

Wysokość zwolnienia (Kwotę zwolnienia określoną w uchwale Rady Gminy Rozprza w sprawie 

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 35. 

W przypadku zaznaczenia w poz. 32 i poz. 33 odpowiedzi NIE zwolnienie z części opłaty nie przysługuje - 

należy wpisać 0 zł.) 

38. 

zł 

Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty (kwotę z poz. 36 należy 

pomniejszyć o wysokość zwolnienia z poz. 38.) 39. 

zł/miesiąc 

Opłata kwartalna po uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty (kwotę z poz. 39 należy pomnożyć przez 3 

miesiące) 40. 

zł/kwartał 

 

Opłatę z poz. 37 lub z poz. 40 (w przypadku korzystania ze zwolnienia z części opłaty) należy uiszczać bez wezwania 

kwartalnie do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału w kasie Urzędu Gminy Rozprza, na rachunek 

bankowy, który jest na stronie internetowej www.rozprza.pl lub u inkasenta. 

G. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 obowiązującego od 25 maja 2018 r. 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Gmina Rozprza z siedzibą Urzędu 

Gminy przy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza; tel.: 44 615 80 68; faks: 44 615 80 04; email: ug@rozprza.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail 

rodo@rozprza.pl lub pisemnie na adres Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez Administratora obowiązku 

prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku ustawą z dnia 

http://www.rozprza.pl/
mailto:rodo@rozprza.pl


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

5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także 

te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, firmy świadczące usługi w zakresie 

oprogramowania. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zostanie przekazany podmiotowi 

odbierającemu odpady wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania. Po spełnieniu celu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych 

w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – tj. 5 lat. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 

prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania 

ograniczenia przetwarzania. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) prawo do usunięcia danych osobowych oraz nie 

przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c). 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w celu profilowania. 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

41. Data 42. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

POUCZENIE: W przypadku niewpłacenia w terminach określonych przez Radę Gminy kwoty opłaty z poz. 37 lub z poz. 40 

(w przypadku korzystania ze zwolnienia z części opłaty) lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). 
 

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI: 

1) dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację; 

2) jeżeli deklaracja składana jest przez pełnomocnika osoby zobowiązanej, to do deklaracji należy dołączyć dokument 

potwierdzający pełnomocnictwo 


