
DRUK G-M_STA-1                                                                                                 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/235/2020 

                                                                                                          Rady Miejskiej w Stargardzie  
                                                                        z dnia 29 września 2020 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
składanej przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych 

Druk G-M_STA-1 wypełnia się oddzielnie dla każdego współwłaściciela                                                                                                                                                                                                                               
Załącznik stanowi część integralną deklaracji do której został dołączony 

  1. Nr dokumentu   

                     

  2. Nr ewidencyjny   

                     

                                        
 
 

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE DEKLARACJĘ 
A.1. Dane nieruchomości, na której powstają odpady 

3. Kraj 

POLSKA 

4. Województwo 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

5. Powiat 

STARGARDZKI 
6. Gmina 

                                STARGARD 

7. Miejscowość 

STARGARD 

8. Kod pocztowy 

 

9. Ulica 

 

10. Nr domu 11. Nr lokalu 

A.2. Dane identyfikacyjne pierwszego właściciela (wpisanego w druku G-M_STA-J lub G-M_STA-W) 
 

12. Nazwisko (1) / Pełna nazwa(2) 13. Pierwsze imię(1) /  nazwa c.d. 

 

14. Numer PESEL lub NIP lub REGON (3) 

 

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE KOLEJNYCH WŁAŚCICIELI (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
B.1. Oznaczenie podmiotu 

……. 

 OSOBA FIZYCZNA (1)  PODMIOT NIEBĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ(2) 

…… 

B.2. Dane osobowe i adres zamieszkania 
15. Nazwisko (1) / Pełna nazwa (2) 16. Pierwsze imię (1) /  nazwa c.d. (2) 

 

17. Numer PESEL lub NIP lub REGON (3) 18. Data urodzenia (uzupełnić tylko gdy nie wpisano danych w polu nr 17) 

d d - m m - r r r r 

 

19. Kraj 

 

20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 

 

23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 

 

27. Kod pocztowy 28. Poczta 

29. Nr telefonu i / lub adres e-mail 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms,  
e-mail) przez ZUK w celu kontaktowania się z Państwem, w szczególności prowadzenia marketingu bezpośredniego, przy czym mam świadomość, 
że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. 

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

 

B.3. Dane osobowe i adres zamieszkania 
30. Nazwisko (1) / Pełna nazwa (2) 

 

31. Pierwsze imię (1) /  nazwa c.d. (2) 

 

32. Numer PESEL lub NIP lub REGON (3) 

 

33. Data urodzenia  (uzupełnić tylko gdy nie wpisano danych w polu nr 32) 

d d - m m - r r r r 

… 

34. Kraj 

 

35. Województwo 

 

36. Powiat 

 

Str.1/… 
 



 
37. Gmina 

 

38. Ulica 

 

39. Nr domu 

 

40. Nr lokalu 

 

41. Miejscowość 

 

42. Kod pocztowy 

 

43. Poczta 

 

44. Nr telefonu i/lub adres e-mail 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms,  
e-mail) przez ZUK w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, przy czym mam świadomość, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta 
w dowolnym momencie. 

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

B.4. Dane osobowe i adres zamieszkania 
45. Nazwisko (1) / Pełna nazwa (2) 

 

46. Pierwsze imię (1) /  nazwa c.d. (2) 

 

47. Numer PESEL lub NIP lub REGON (3) 

 

48. Data urodzenia  (uzupełnić tylko gdy nie wpisano danych w polu nr 47) 

d d - m m - r r r r 

… 

49. Kraj 

 

50. Województwo 51. Powiat 

52. Gmina 

 

53. Ulica 

 

54. Nr domu 

 

55. Nr lokalu 

56. Miejscowość 

 

57. Kod pocztowy 

 

58. Poczta 

59. Nr telefonu i / lub adres e-mail 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms,  
e-mail) przez ZUK w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, przy czym mam świadomość, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta 
w dowolnym momencie. 

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

 

 

Wypełniony załącznik G-M_STA-1 jest integralną częścią deklaracji. Podpis pod załącznikiem nie jest podpisem 
złożonym pod deklaracją, do której jest przypisany. Należy podpisać zarówno deklarację jak i załącznik. 
 

 
 
 
 
…………………………………………………………………….        
(data, miejscowość) 
 
 
 

 Czytelny podpis właściciela / współwłaściciela lub obydwojga małżonków 
(Dotyczy wyłącznie sytuacji, w której współwłaściciele zdecydowali się składać deklarację wspólnie) 

 

D. OBJAŚNIENIA: 
(1) Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną, w przypadku nie posiadania numeru PESEL, w polu 

nr 17, 33 oraz 49 należy podać imię matki i ojca. 
(2) Dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osobą fizyczną. 
(3) Należy wskazać numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), lub numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) 

zobowiązanego, jeżeli taki numer posiada;  W przypadku braku nr Pesel należy wskazać datę urodzenia. 

                str.2…… 
 

 


