
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL/NAJEMCA DRUKOWANYMI LITERAMI

OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE DANE SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM

…………………………………..….

(miejscowość i data)

……………...……………..

(czytelny podpis)

          E .OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

………… x 34,00 zł = ………………

          D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

(wypełnić gdy adres jest inny niż adres podany w punkcie C1)

           B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ    (zaznaczyć właściwe)

           C.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

NUMER TELEFONU

Składający:

Miejsce składania:

Formularz przeznaczony dla właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz 

najemców lokali WTBS

Biuro Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o., Rynek 12 62-100 Wągrowiec (osobiście, listownie 

bądż drogą elektroniczną)

            A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwe)

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL (osoby fizyczne)

          C 1.ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

Wysokość miesięcznej opłaty (obliczana jako iloczyn ilości zdeklarowanych osób i 

aktualnej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

PIERWSZA DEKLARACJA DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA 

( zmiana od _ _ - _ _ - _ _ _ _ ) 

WŁAŚCICIEL LOKALU NAJEMCA   

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR BUDYNKU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU 



2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właściciel/najemca jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 7 dni od dnia 

nastąpienia zmiany.

3) Należy podać liczbę osób aktualnie zamieszkujących, a nie liczbę osób zameldowanych

1) Pierwszą deklarację właściciel/najemca obowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od dnia

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych.

          F . ADNOTACJE ORGANIU

OBJAŚNIENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 

Wągrowcu  z siedzibą w Wągrowcu ul.Rynek 12;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień i obowiązków dotyczących 

administrowania mieszkaniowym zasobem WTBS;

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie 

przepisów prawa np. Właściciel budynku, dostawcy medii, podmioty rozliczające koszty mediów, sąd, komornik 

sądowy itp.;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych 

np. Przez okres trwania łączącej umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z 

tym związanych;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/pan prawo wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zależne od szczegółowego celu albo wymogiem ustawowym 

albo wymogiem prawnym albo jest oparte o Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie ograniczenie lub niepodjęcie działań administratora na 

Pani/Pana rzecz. 


