
 
OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 
                                 PIERWSZE OŚWIADCZENIE ZMIANA DANYCH 

W razie zmiany danych podać; datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA 

Imię i nazwisko:  

Kraj: 
POLSKA 

Województwo: 
 

Powiat: 
 

Gmina: 
 

Ulica: 
 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: 
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Poczta: 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU) – na której powstają odpady komunalne 
  Miejscowość: 

ZAWADZKIE 
 

  Nazwa ulicy:          
                                    

Nr budynku/Nr lokalu: 
 

D. WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU 

Należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących w danym lokalu wraz ze składającym oświadczenie, 
jeśli w nim zamieszkuje. 

 
                                                                           

E. OŚWIADCZAM, ŻE 

 
gromadzę odpady w sposób selektywny  

 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE*  
 

   

Zawadzkie, dnia ………….…………….                                                               ………………….…………. 
                                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis) 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych mieszkańców jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” z siedzibą przy ul. 

Opolskiej 61 w Zawadzkiem. 
2) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa , a bez ich podania nie będzie możliwe 

podjęcie działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
3) Dane osobowe będą przetwarzane tylko na polecenie administratora przez osoby upoważnione i zobowiązane do 

zachowania poufności. 
4) Dane będą udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na pods tawie przepisów prawa lub 

powierzane podmiotom, które realizują zadania na rzecz Spółdzielni m.in. na podstawie współpracy z Gminą i Z.G.K. 
„Zaw-Kom” Sp. z o.o. dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5) Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów Spółdzielni.  
6) Dbamy o Państwa dane osobowe, a Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania  

i ograniczenia przetwarzania. 



 


