
  

ZO-1              Załącznik nr 2 do  

Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/122/19 

  w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2019r.  

 

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

POLA JASNE  WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznym **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 

Nazwisko i Imię* / Pełna Nazwa**: 

 

Telefon (dane nieobowiązkowe): 

 

e-mail (dane nieobowiązkowe): 

 

PESEL* 

 

NIP ** 

 

KRS** 

 

   Adres zamieszkania*/ Adres siedziby** 

Kraj: 

 

Województwo: 

 

Powiat:   

 

Gmina: 

 

Ulica 

 

Nr domu / Nr lokalu: 
 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Poczta: 

 

Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/ adres siedziby): 

 

   OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO         

      DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

Podając numer telefonu i adres poczty elektronicznej e-mail w deklaracji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w tym zakresie, celem otrzymywania  informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta 

Bełchatowa drogą elektroniczną, w tym: informowania właściciela nieruchomości o zbliżającym się terminie płatności 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o bieżących informacjach w sprawach z zakresu odbioru odpadów 

komunalnych. 

 (miejscowość i data): 

 

 (czytelny podpis): 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznym **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 

Nazwisko i Imię* / Pełna Nazwa**: 

 

Telefon (dane nieobowiązkowe): 

 

e-mail (dane nieobowiązkowe): 

 

PESEL* 

 

NIP **  

 

KRS** 

 

      Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Kraj: 

 

Województwo: 

 

Powiat:   

 

Gmina: 

 

Ulica 

 

Nr domu / Nr lokalu: 
 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Poczta: 

 

Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/ adres siedziby): 

 

     OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO         

         DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

Podając numer telefonu i adres poczty elektronicznej e-mail w deklaracji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w tym zakresie, celem otrzymywania  informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta 

Bełchatowa drogą elektroniczną, w tym: informowania właściciela nieruchomości o zbliżającym się terminie płatności 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o bieżących informacjach w sprawach z zakresu odbioru odpadów 

komunalnych. 

 (miejscowość i data):  (czytelny podpis): 
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