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ZAŁĄCZNIK DGO-W 
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANY PRZEZ: SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

ORGAN I MIEJSCE ZŁOŻENIA: PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ   -  URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ   

NR ZAŁĄCZNIKA (w przypadku, gdy wspólników jest więcej niż trzech należy wypełnić kolejny załącznik DGO-W)  ………………. 
 

POUCZENIE:  Niniejszy załącznik do deklaracji stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie  
z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku  
z art. 6n ust. 1 pkt 1 i art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

I INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI I PODMIOCIE SKŁADAJĄCYM DEKLARACJĘ 

 
 

A ADRES NIERUCHOMOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
ulica 
 

                                
 

 nr budynku 
 

    
 

nr działki; obręb oraz opis lokalizacji nieruchomości  (należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość nie ma przydzielonego numeru 

budynku) 

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

 

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

B SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ -  NAZWA SPÓŁKI 

 

 

 

 
 

II DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I ICH AKTUALNE ADRESY ZAMIESZKANIA 

 
 

A PIERWSZY WSPÓLNIK 
Nazwisko / Nazwa 

 
Imię 

 
PESEL (dotyczy osób fizycznych) /  NIP (dotyczy spółek  
oraz innych podmiotów niebędących osobą fizyczną) 

           
 

Kraj 

 
Miejscowość 

 
Kod pocztowy 

 
Ulica 

 
Nr domu 

 
Nr lokalu 

 
B DRUGI WSPÓLNIK 

Nazwisko / Nazwa 

 
Imię 

 
PESEL (dotyczy osób fizycznych) /  NIP (dotyczy spółek  
oraz innych podmiotów niebędących osobą fizyczną) 

           
 

Kraj 

 
Miejscowość 

 
Kod pocztowy 

 
Ulica 

 
Nr domu 

 
Nr lokalu 

 
C TRZECI WSPÓLNIK 

Nazwisko / Nazwa 

 
Imię 

 
PESEL (dotyczy osób fizycznych) /  NIP (dotyczy spółek  
oraz innych podmiotów niebędących osobą fizyczną) 

           
 

Kraj 

 
Miejscowość 

 
Kod pocztowy 

 
Ulica 

 
Nr domu 

 
Nr lokalu 
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III 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH - WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) - zwanego dalej „RODO”, informujemy o tym, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała,  

pl. Ratuszowy 1.  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, elektronicznie: iod@um.bielsko-biala.pl  
lub pisemnie: na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także jej poborem i windykacją, zgodnie z: ustawą z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, lecz 
nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Dane zostaną usunięte po zakończeniu  
10 letniego okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte. Okres przetwarzania może ulec 
przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, m.in. dostawcom systemów informatycznych, 
usług IT oraz firmie odbierającej odpady komunalne. Przekazywanie danych osobowych dokonywane jest 
wyłącznie we wskazanych celach.  

6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu do swoich 
danych osobowych, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - przy czym możliwość (zakres  
i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych 
w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych celów.   

 

IV OŚWIADCZENIE/A I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI 

 Oświadczam, że dane zawarte w załączniku do deklaracji są zgodne z rzeczywistością. 
 

IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO/NAZWISKA 
OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ/YCH 

(należy wpisać czytelnie imię i nazwisko): 

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

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

 
.....................................................                             .............................................................................................. 
                  (miejscowość i data)                                                                                                         (podpis/y) 

  

V ADNOTACJE URZĘDOWE                                                                

  Sprawdzono pod względem formalnym 
 
 
data...........................................podpis.............................................. 
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