
 

……………………………, dnia……….………………… 

 

 

 
…………………………………………………………………….. 

              (imię i nazwisko/nazwa) 

 

 

…………………………………………………………………….. 

            (adres: ulica, nr domu/lokalu) 

 

 

……………………………………………………………………. 

          (kod pocztowy, miejscowość) 

 

ZGODA NA PRZYSTĄPIENIE DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZM GOAP 

 
Ja, niżej podpisany, jako właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne położonej w:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu) 

 

wyrażam zgodę na przystąpienie od dnia………………………………………. do zorganizowanego 

przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi i odbieranie odpadów komunalnych powstałych na wyżej 

wymienionej nieruchomości. 

 

 

……………………………………………………….. 
                                                                                                                                      (czytelny podpis) 

Objaśnienia: 

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  

Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do organizowanego przez Związek Międzygminny 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” systemu   gospodarowania   odpadami   komunalnymi   jest   dobrowolne   i   następuje   na 

podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.  

W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez ZM GOAP, 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji dostępne są na stronie internetowej www.goap.org.pl ,  

w Biurze Obsługi Klienta oraz w Delegaturach Związku. Wszelkie informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 61 624 22 22.  

Klauzula informacyjna:  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych „RODO”), Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, iż: Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań (zwany 

dalej ZM „GOAP”). 

Zgodnie z art. 37 RODO ZM GOAP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem skrzynki e-mail: iod@goap.org.pl, 

osobiście w siedzibie ZM GOAP lub listownie.  

Dane przetwarzane będą w celu przystąpienia do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i korzystania z usług ZM GOAP zgodnie 

z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz zgodnie z jednolitym wykazem akt – zgodnie z terminem przedawnienia, wynikającym z Ustawy 

– Ordynacja podatkowa. 

W ramach uprawnień dotyczących Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych; prawo 

do sprostowania; prawo do usunięcia danych (jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami krajowymi lub UE); prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo 

do wniesienia sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - w tym nie będzie wobec nich profilowania. 


