
 

DEKLARACJA 

O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU MIESZKALNYM 
 

Dane zawarte w deklaracji służą ustaleniu wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych i są przekazywane 
przez Zakładową Spółdzielnię Mieszkaniową ZASTAL do Urzędu Miasta Zielona Góra Biuro Gospodarki Odpadami. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 
r.  poz. 1454 z późn.) 
Zgodnie z deklaracją Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL odpady komunalne w zasobach Spółdzielni  
zbierane są w sposób selektywny.  

 

I.  ADRES LOKALU MIESZKALNEGO 

ULICA I NUMER LOKALU  

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ  

II. OSOBA POSIADAJĄCA PRAWO DO LOKALU 

IMIĘ  

NAZWISKO  

IV. OŚWIADCZENIE DO WYLICZENIA OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, W TYM:  

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH    
– NIEUPRAWNIONYCH DO CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA 1) 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH    
– UPRAWNIONYCH DO CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA 1) 

 

ZMIANA OBOWIĄZUJE OD DATY  

 

Oświadczam, że w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, zobowiązuję się  w terminie 7 dni 
od jej zaistnienia, do złożenia w Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL korekty deklaracji                          
o ilości odprowadzanych odpadów komunalnych.  
 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   
 

 

-----------------------------                     ------------------------------------------ 
         miejscowość, data                                                        czytelny podpis osoby składającej deklarację 

 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA:  
1) zgodnie z uchwałą nr V.97.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26.02.2019 r. częściowo zwalnia się                                 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

 



 
Klauzula informacyjna  

dla osób wypełniających „deklarację o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym”: 
 
 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakładowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze (65 – 119), przy ulicy Konstruktorów 28/2, 
zwana dalej „Administratorem” lub „Spółdzielnią”.  
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się 
pod adresem siedziby Spółdzielni oraz e-mail: poczta@zsmzastal.pl we wszystkich sprawach 
dotyczących Pani /Pana danych osobowych.  
 
Zawarte w deklaracji dane są przetwarzane przez Zakładową Spółdzielnię Mieszkaniową 
ZASTAL w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na 
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
 
Dane zawarte w oświadczeniu mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym.  
Prawa osób, których dane dotyczą: 
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
4. prawo do usunięcia danych osobowych 
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 
 
 

 
 
Potwierdzam, że zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną.  
 
 

-----------------------------                     ------------------------------------------ 
                     data                                                                                  podpis osoby  

 


