
Załącznik do Uchwały Nr4/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” z dnia 30.04.2020 r 
         

1 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Podstawa prawna:         ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j Dz.U z 2019r., poz. 2010 ze zm.) 
Składający:                       właściciel lokalu, osoba  posiadająca  spółdzielcze prawo do lokalu, osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do      
                                          Spółdzielni Mieszkaniowej.   
Miejsce składania:         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze”, ul. Kochanowskiego 5, Oleśnica 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Złożenie oświadczenia 
 Wygaśnięcie obowiązku        (obowiązująca od: ………………………./………………………… (miesiąc/rok)  
 Korekta                                  (zmiana danych w oświadczeniu od:  …………………………/………………..… (miesiąc/rok) 

Uzasadnienie korekty: 
 
 

 B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 B 1. Imię i Nazwisko 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  TELEFON 

                                                                       
E-MAIL  

                                                                       

B 2. ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj 

 
Województwo 
 

Powiat 

Gmina 

 
Ulica (pełna nazwa) 

Nr domu 

 
Nr lokalu Miejscowość 

 
 Kod pocztowy Poczta 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  (wypełnić jeżeli jest inny niż w pkt. B 2 ) 

 Ulica (pełna nazwa) 

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

Nr domu 

..................... 

Nr lokalu 

………………….. 

D. DANE DOTYCZĄCE WYBORU METODY USTALANIA OPŁAT ORAZ ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH 
D.1. Oświadczam, że wybieram nastepujacą metodę naliczania opłat (dotyczy tylko Oleśnicy ) : 

a)   - od ilości osób zamieszkałych                                                                b)       - od gospodarstwa domowego 
D.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części  B2. albo C niniejszego 

oświadczenia, zamieszkuje ( ilość osób należy podać gdy w rubryce D.1. zazanczony został  
kwadrat „a” lub jeżeli deklaracja dotyczy zasobów w Bierutowie): 

             
 

…………….... osób 
Uwagi : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy wypełnić gdy ilość osób zamieszkujących nie jest zgodna z ilością osób zameldowanych lub zgłoszonych do naliczania opłat za wodę)       

POUCZENIE: 
Oświadczenia należy złożyć  w Administracji obsługującej lokal, za który składane jest oświadczenie.    

Oświadczenia będą przyjmowane przez pracowników ADS w dniach i godzinach przyjęć interesantów 
(informacje w książeczce opłat), oraz w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5 w pok. 103.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie doliczona do opłat za mieszkanie. 

 
 
         
              Miejscowość i data złożenia deklaracji                                                                                  Własnoręczny podpis 

 
E. 

Potwierdzenie odbioru przez S.M „Zacisze” 

OBJAŚNIENIA: 
1. Właściciel lokalu, osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal jest zobowiązana 

złożyć do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, oświadczenie w terminie 10 dni od dnia zamieszkania. 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, osoby 

określona w pkt. 1 zobowiązane są złożyć korekty oświadczenia w terminie 10 dni  od dnia wystąpienia zmiany. 
3. Dla każdego lokalu mieszkalnego należy złożyć odrębne oświadczenie. 
4. Opłaty za lokal (w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi) należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy określony 

w książeczce opłat w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
5. Na drugiej stronie formularza znajduje się Klauzula informacyjna dotyczaca RODO. 

  

 

 …………………………………………….  ……………………………………………. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
– OŚWIADCZENIE DOTYCZACE ODPADÓW KOMUNALNYCH - 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZACISZE” Z SIEDZIBĄ W OLEŚNICY 
 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w oświadczeniu dotyczącym odpadów komunalnych jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze" w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048980, posiadająca numer 
REGON: 00049303700000 oraz numer NIP: 9110004699 (dalej: Administrator lub Spółdzielnia). Z Inspektorem 
Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez adres e-mail: kontakt@odoportal.pl  

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przede wszystkim w celu naliczenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia deklaracji do właściwego urzędu gminy w sprawie ilości 
osób (oraz wyboru metody naliczania opłat w przypadku Miasta Oleśnica) zobowiązanych do wnoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zasadniczą podstawą przetwarzania danych osobowych 
przekazanych we wniosku są przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r z późn. zm. ) i konieczność podjęcia przez Spółdzielnię określonych działań 
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W ograniczonym zakresie podstawą przetwarzania 
danych osobowych przez Spółdzielnię jest także jej prawnie uzasadniony interes, który szerzej opisano poniżej.  

3. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w 
której obowiązek taki wynika z przepisów prawa, co obejmuje w szczególności przekazanie stosownych 
informacji do Miasta Olesńica. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w 
imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych 
czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to okres 
wyznaczony będzie właściwymi przepisami prawa, a także uzasadnionym prawnie interesem Spółdzielni 
(wyrażającym się m.in. w uprawnieniu do obrony przed ewentualnymi roszczeniami i archiwizowaniu 
dokumentów celem zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania stosownych faktów).  

5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, 
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało 
miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli 
sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 

6. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika wprost z treści przepisów 
wskazanych powyżej.    

 

 

 


