
Szanowni Państwo, 
 

Prezydent Miasta Bydgoszczy zachęca wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gromadzenie, 
przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego oraz adresów e-mail do celów wysyłania powiadomień.  

W myśl § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 656), przy 
podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może informować zobowiązanego, 
w szczególności poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks, o terminie zapłaty 
należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie 
należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych 

 
Wypełniony druk niniejszego oświadczenia można złożyć w następujących miejscach: 

1. Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Wojska Polskiego 65; 
2. Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1; 
3. Punkt Obsługi w CH Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1; 
4. Biuro meldunkowe nr 1, ul. Przyrzecze 13, pok. 106; 
5. Biuro meldunkowe nr 3, ul. Okrzei 2; 
6. Biuro meldunkowe nr 4, ul. E. Gierczak 6; 
7. Biuro meldunkowe nr 6, ul. Boya Żeleńskiego 18; 

lub przesłać pocztą (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym, oświadczenia przesłane e-mailem nie będą 
akceptowane).  

Uwaga! 
Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje, iż podjęto działania w celu wprowadzenia, w ciągu 2016 roku, systemu informowania 
mieszkańców o płatnościach dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od posiadania środków 
transportowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i dzierżawę gruntu. Informacje będą przekazywane do Państwa 
bezpłatnie, w formie sms lub e-mail. Powyższe będzie wymagało złożenia odrębnego oświadczenia, na druku, który zostanie 
przekazany w późniejszym terminie. 
 

 

 .............................., dnia...................................... 
                                                                            (miejscowość) 

.................................................  
(imię i nazwisko)  

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

.................................................  
(adres)  

.................................................  
(PESEL)  

   Prezydent Miasta Bydgoszczy 
              ul. Jezuicka 1 
           85-102 Bydgoszcz 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych niezbędnych w celu 
powiadomienia mnie krótką bezpłatną wiadomością tekstową sms/mail o terminach płatności oraz zaległościach w opłacie za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Oświadczam, że zostałem  poinformowany  o fakcie, że przekazywanie informacji w formie sms/e-mail nie jest obowiązkiem 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty 
należności pieniężnych w ustawowym terminie.  
 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych oraz wykorzystanie w celach wskazanych 
w niniejszej zgodzie przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy jako wierzyciela należności pieniężnych aktualnie i w przyszłości.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem  poinformowany o dobrowolności podania niniejszych danych oraz przysługującym mi 
prawie wglądu do podanych danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia. 

 
1. Numer telefonu komórkowego: 
 
2. Adres e-mail  

3. Data i czytelny podpis 
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