
DEKLARACJA 
DO USTENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwała 
Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVI/964/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca 
uchwałę nr XXI/443/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwała nr LII/1243/18 z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca 
uchwałę nr VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty, do której stosuje się przepisy Działu III Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa.   
    
         Wrocław, dnia _________ 
 
1. Dane osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik, 

najemca): 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon/ e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 
 

2. Ilość osób zamieszkałych (ilość osób, które zajmują lokal mieszkalny na dzień wypełnienia 
deklaracji): ……………………….. 

 
Oświadczam, że zobowiązuje się zgłaszać informację o zmianach w ilości zamieszkałych osób do 7 dni od ich 
powstania.  
 

____________________________ 
       (czytelny podpis osoby zgłaszającej) 
Miejsce Składania: 
- Administracja Osiedla „Kosmonautów” - ul. Bulwar Ikara 10B 
- Administracja Osiedla „Śródmieście” – ul. Benedyktyńska 15 
- przesyłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”, Bulwar Ikara 10B, 54-130 Wrocław 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” informuję, że podanie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym 
może wiązać się z postępowaniem administracyjnym, a uprawnienie organu podatkowego przysługuje 
Prezydentowi Miasta.     
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Piast” we Wrocławiu. 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz poinformowano mnie, że:  
1) administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 
10B, 54-130 Wrocław,  
2) dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 
2018.05.24) i rozporządzeniem 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) w celach związanych z działalnością Spółdzielni, 
3) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami  
określonymi w przepisach prawa, 
4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa, 
5) przysługuje mi m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  
6) dane osobowe podaję dobrowolnie.  

_______________________ 
        (podpis osoby zgłaszającej) 


