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OŚWIADCZENIE 

  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem właścicielem / najemcą nieruchomości z terenu objętego 
działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz,  
że uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz ZM GOAP wynikającą ze złożonej 
deklaracji.  

 

Adres nieruchomości: 
........................................................................................................................................................................................... 

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

 

 

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

                                                                            Data i podpis  
 
 
 
 

  
Administratorem danych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Zarząd Związku) z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-
119 Poznań. Celem zbierania danych jest realizacja zadania polegającego na utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności poprzez utworzenie 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Każdy ma prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe ze względu na art. 6m w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.). 

                                     

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

                      Miejscowość, data 
 

 

……………………………… 

Imię i nazwisko właściciela/ najemcy 
nieruchomości 
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OŚWIADCZENIE 

 

Zlecam transport odpadów w postaci ..................................................................................................................... 

wytworzonych na nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (adres nieruchomości )................................................................................ 

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

 Firmie (nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP/REGON).................................................................................. 

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

Ponadto oświadczam, że uiszczam  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz ZM GOAP 

wynikającą ze złożonej deklaracji.  

 

 

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

                                                                            Data i podpis zleceniodawcy 
 

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

 

*Obsługa PSZOK w pisuje kod przekazanego odpadu 

 

Administratorem danych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Zarząd Związku) z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-
119 Poznań. Celem zbierania danych jest realizacja zadania polegającego na utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności poprzez utworzenie 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Każdy ma prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe ze względu na art. 6m w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.). 

 

                                     

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

                        Miejscowość, data 

 

 

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

Imię i nazwisko zleceniodawcy 

 


