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Urząd Miasta w Piechowicach 

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49; tel. 75 75 48 900; fax: 75 76 12 274; 

e-mail: sekretariat@piechowice.pl; www.piechowice.pl 

 

 
    ….…………….., dnia ………….. r.  

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

                 (imię i nazwisko / nazwa firmy) 

………………………………… 

 

………………………………… 

         (adres  siedziby firmy)                                                                                                                                                                            

…………………………………          

                 (numer telefonu) 

………………………………………………….. 

                               (NIP/KRS) 

   
Burmistrz Miasta Piechowice  

ul. Kryształowa 49,   

58-573 Piechowice 

 

Oświadczenie  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z 

późn. zm.) jestem właścicielem* nieruchomości niezamieszkałej** położonej w 

Piechowicach przy ul………..………………………, w której/ w części której *** 

prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze ……………………………………. 

oraz  powstają odpady komunalne i w myśl art. 6c ust. 3a ww. ustawy składam oświadczenie o 

wyłączeniu nieruchomości lub jej części***  z systemu odbierania odpadów komunalnych 

zorganizowanego przez Gminę Miejską Piechowice.  

W załączeniu umowa  na odbiór odpadów komunalnych  z firmą………………………. 

          

 

 

……………………………………………………..

      

    (czytelny podpis)  
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W przypadku wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, usługa odbioru odpadów komunalnych będzie prowadzona na podstawie 

obowiązującej deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim w Piechowicach. 

W przypadku nie wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi należy zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z 

przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej****, prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Piechowice, uwzględniającą wymogi określone w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, 

którzy nie przystąpili do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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. 5a ww. ustawy Burmistrz Miasta Piechowice ma 

obowiązek kontrolowania posiadania przedmiotowych umów i dowodów uiszczenia opłat za 

odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie 

przystąpili do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.                 

W przypadku przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

(dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotąd nie byli objęci gminnym 

systemem odbioru odpadów komunalnych) należy złożyć do Urzędu Miasta w Piechowicach 

dodatkowo pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

 
* poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością (najemca, dzierżawca, posiadacz władający całą nieruchomością tj. wyodrębnionym 

gruntem i związanym z nim trwale budynkiem, a nie jej częścią np. wynajętym lokalem  

w budynku). 
** nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

(są to nieruchomości ,lub ich części na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub 

publiczna) 
*** niepotrzebne skreślić 
**** wykaz przedsiębiorców można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.piechowice.eu 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Gospodarka Odpadami 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miejska Piechowice reprezentowana 

przez Burmistrza Miasta Piechowice ul. Kryształowa 49 58-573 Piechowice, adres e-mail: 

sekretariat@piechowice.pl  

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem: ul. Kryształowa 49 58-573 Piechowice, e-mail: biuro@msvs.com.pl  
 
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Gminę Miejską Piechowice, w celu 

realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z 

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych 

do w/w aktów prawnych. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania tj. przez okres 10lat.  Po upływie ww. okresu uzyskane dane osobowe, 

podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej; 

5. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa w tym organom podatkowym i organom egzekucyjnym. Dodatkowo dane 

osobowe mogą być udostępniane dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 

Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych oraz obsługi prawnej (wykaz dostępny w sekretariacie).  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych 

prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych.  
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