
 
OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, 

ZORGANIZOWANEGO PRZEZ  ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 
 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 
* dotyczy osób fizycznych    ** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
 

 

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 osoba fizyczna       osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą        podmiot prowadzący działalność gospodarczą niebędący osobą fizyczną   
 zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi)       inny podmiot faktycznie władający nieruchomością 
Pełna nazwa  

 
 
Numer NIP** 
 

  

 

A.1. ADRES*/SIEDZIBA** 
 

Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

Poczta 
 

Adres email 
 

Telefon 
 

A. 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku, gdy jest inny adres niż w poz. A.1):  

Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Poczta 
 

 

A.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy  
 

Poczta 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

 

B. Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek 
Gmin Zagłębia Miedziowego 
 

 

Oświadczam, że: 
1) na nieruchomości wskazanej w pkt A.3., na której nie zamieszkują mieszkańcy, powstają odpady komunalne, 
2) zgodnie z art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyłączam powyższą nieruchomość 
z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, 
 3) zawarłem/am umowę z następującym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…… 
                                                                                           (nazwa i adres przedsiębiorcy oraz NIP) 
C. ZAŁĄCZNIKI  

kopia umowy zawarta z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (umowa powinna zawierać postanowienie o odbiorze 
5 frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj.: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady 
niesegregowane (zmieszane) 

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 
(Oświadczenie podpisuje właściciel nieruchomości; zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością; osoby upoważnione do reprezentowania (należy 
wskazać podstawę umocowania oraz sposób reprezentacji podmiotu, w imieniu którego składane jest oświadczenie)) 
 

Data wypełnienia oświadczenia 
(dzień-miesiąc-rok) 
 

Podpis składającego oświadczenie/reprezentującego składającego oświadczenie  
(imię i nazwisko, pełniona funkcja) 



 
OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, 

ZORGANIZOWANEGO PRZEZ  ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 
Podstawa prawna 
Art. 6c ust. 3a w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Pouczenie 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). 

Formularz dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
z wyłączeniem cmentarzy, zgodnie z uchwałą nr XXVII/133/22 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 
5 grudnia 2022 r. w spawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości 
niezamieszkanych, którzy nie przystąpili do systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek są 
obowiązani do udokumentowania w formie umowy pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarząd Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego ma obowiązek kontrolowania posiadania przedmiotowych umów, zgodności ich zapisów z 
wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach prawa (gromadzenie selektywne 5 
frakcji odpadów, tj. papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, bioodpadów oraz odpadów niesegregowanych 
(zmieszanych)), a także dowodów uiszczenia opłat za usługę odbioru odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkanych, którzy nie przystąpili do związkowego systemu odbioru odpadów komunalnych. 

Brak dołączenia do oświadczenia kopii umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru działalności 
regulowanej, powoduje bezskuteczność złożonego oświadczenia – art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL): 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1,59-100 
Polkowice, tel.:+48 76 840 14 90, e-mail: biuro@zgzm.pl; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 509 737 586, e-mail: iod@zgzm.pl, 
3) dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 
danych, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1297 ze zm.); 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów; 
5) dane osobowe przetwarzane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane; 
6) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści 
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych 
osobowych; 
7) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa; 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
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