
 

                             

DO-F 
INFORMACJA PODATKOWA: DANE IDENTYFIKACYJNE – osoba fizyczna 
                                                                                                                                  Kolejny  numer składanego załącznika …… 
 

A. PRZEZNACZENIE 

1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Deklaracji DO-1         Deklaracji DO-2          

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 

B.1 Osoba fizyczna  
2. Nazwisko 3. Pierwsze imię, drugie imię  

4. PESEL 5. Nr telefonu / e-mail 

6. Adres zamieszkania (Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 

B.2 Osoba fizyczna  
7. Nazwisko 8. Pierwsze imię, drugie imię  

9. PESEL 10. Nr telefonu / e-mail 

11. Adres zamieszkania (Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 

B.3 Osoba fizyczna  
12. Nazwisko 13. Pierwsze imię, drugie imię  

14. PESEL 15. Nr telefonu / e-mail 

16. Adres zamieszkania (Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 

POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 39 lub 50 lub 52 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.                                               
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314, ze zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 
właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację                  
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

 
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA        

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, że: 

 Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00. 

 W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pleszew.pl 

 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                        

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), oraz przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)RODO. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; w przypadku niepodania danych osobowych nie będą mogły 

zostać zrealizowane obowiązki wynikające z ustawy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody                           

w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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DO-P 

INFORMACJA PODATKOWA: DANE IDENTYFIKACYJNE – osoby prawne                    
i jednostki nie posiadające osobowości prawnej 
                                                                                                                                  Kolejny  numer składanego załącznika …… 
 

A. PRZEZNACZENIE 

1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Deklaracji DO-1         Deklaracji DO-2          

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 

B.1 Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej 

1.Nazwa 

 

 

2.NIP 

3.Regon 

4.Nr telefonu / e-mail 

B.2 Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej 

5.Nazwa 

 

 

6.NIP 

7.Regon 

8.Nr telefonu / e-mail 

 
POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 39 lub 50 lub 52 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 
właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami,                                                        
czarnym lub niebieskim kolorem 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA        

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, że: 

 Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00. 

 W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pleszew.pl 

 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                        

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), oraz przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)RODO. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; w przypadku niepodania danych osobowych nie będą mogły zostać 

zrealizowane obowiązki wynikające z ustawy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody                           

w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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