
Podstawa prawna:

Składający: 

Miejsce składania deklaracji: 

Termin składania deklaracji:

Numer REGON*:

Nr domu: Nr lokalu:

Nr domu: Nr lokalu:

□TAK                                             □NIE

A

……………………………os. ………………………..zł

B C

…………………………zł

E.1.2. WYLICZENIE ULGI Z TYTUŁU ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
Informuję, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji jest wyposażona w kompostownik, a bioodpady stanowiące odpady komunalne powstające na tej 

nieruchomości będą kompostowane w kompostowniku przydomowym.                                                       

E. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E.1.1. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

[zł/osoba]
      Wyliczenie miesięcznej opłaty wg wzoru A x B=C

Korekta deklaracji

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

Urząd Miejski w Ropczycach; 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

                                    dzień      miesiąc     rok 

………..…-…….……-………….                                       

Identyfikator podatkowy NIP/Pesel (niepotrzebne skreślić) Nr dokumentu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik 1 do uchwały Nr XXVIII/275/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 listopada 2020 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439 ze zm.).

Pałna nazwa*:

Imię:Nazwisko:

W przypadku zmiany danych, korekty deklaracji lub wygaśnięcia obowiązku podać przyczynę zmiany:…………….........................…….... 

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

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

......................................
B. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

□ własność                   □ najem                        □ dzierżawa                     □ użytkowanie                    □ zarządzanie                        □ 

posiadanie                    □ inny (podać jaki):

Numer telefonu/E-mail**:Numer KRS*:

Składający (zaznacz właściwy kwadrat):                                                                                                                                                                                                               

□  osoba fizyczna                                □ osoba prawna                               □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Pierwsza deklaracja □
Data zamieszkania lub data powstania odpadów komunalnych 

na nieruchomości:

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

W przypadku korekty deklaracji podać datę powstania:□

Działka:

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES SIEDZIBY*:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

Ulica:

Poczta:

Kraj:Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Poczta:



5. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ – Burmistrz Ropczyc w drodze decyzji naliczy opłatę ̨za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób 

nieselektywny.

6. Dla każdej nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne należy złożyć odrębną deklarację.

* Wypełniają osoby prawne oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** Pole nieobowiązkowe

A B C

……………………………os. ………………………..zł …………………………zł

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że:

I. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, nr tel. (17) 22-10-510, reprezentowana przez Burmistrza Ropczyc.

II. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu bądź poczty 

tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora

III. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV. Pana/i dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

2. Art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

V. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Ropczyce przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Ropczyce.

VI. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VII. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt III, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

VIII.  Przysługuje Panu/i prawo do:

- dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania – na podstawie art. 16 RODO,

- ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO.

IX. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

X. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Fakt ich nie podania skutkował będzie niemożliwością naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XI. Dane udostępniane przez Pana/ią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz.U. z 2020r., poz.1427 zpóźn.zm.)

(miejscowość i data) (czytelnty podpis)

2. Zgodnie z art. 6m ust 2 cytowanej ustawy, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana.

G. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi Organu

Data przyjęcia deklaracji Podpis przyjmującego deklarację Podpis osoby dokonującej weryfikacji deklaracji

3. Korektę deklaracji dotyczy zmiany danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców).

4. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – 

Burmistrz Ropczyc określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - 

uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

A B C

……………………………os. ………………………..zł …………………………zł

E.1.3. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ Z UZGLĘDNIENIEM 

ULGI Z ULGI Z TYTUŁU ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY (wypełnić gdy w polu E .1.2. zaznaczono TAK)

Wysokość opłaty E.1.1.C. Wysokość ulgi E.1.2.C.
Wysokość miesięcznej opłaty  za gospodarowanie odpadami 

wg wzoru A-B=C

Objaśnienia
1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) 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.

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

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość
Wysokość ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi [zł/osoba]
Wyliczenie miesięcznej ulgi w opłacie wg wzoru A x B=C


