
…………………………………………………………                                                                ..………………………………………… 

Imię i Nazwisko /Nazwa                                                                                                                                                             Miejscowość, data 

………………………………………………………… 

PESEL/NIP  

…………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/adres siedziby  

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 

ul. Rynek 1 

37 - 530 Sieniawa 

 

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych 

przez Miasto i Gminę Sieniawa 

Ja niżej podpisana/y, jako właściciel nieruchomości 1), na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne, położonej na terenie Miasta i Gminy Sieniawa ………………………………………………………               

oświadczam, że wyłączam się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych 

zorganizowanego przez Miasto i Gminę Sieniawa od dnia 1 stycznia 2023 r.  

Jednocześnie informuję, iż zawarłam/em umowę na odbieranie odpadów komunalnych 

z przedsiębiorcą: 

………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko /Nazwa  

 

………………………………………………………… 
PESEL/NIP  

 

…………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania/adres siedziby  

 

Do oświadczenia dołączam kopię umowy zawartej z ww. przedsiębiorcą 2). 

 

       ………………………………………………………………….. 

         (podpis) 

Podstawa prawna: 
- Art. 6c ust. 3a, 3b, 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) 
- Uchwała nr XXXVIII/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 29 wrzesień  2022 r w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.  
 

Pouczenie: 

1) 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 [art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297)]. 

2) Nie dołączenie do niniejszego oświadczenia kopii umowy na odbieranie odpadów komunalnych skutkuje nieskutecznością tego 

oświadczenia.  



Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 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 

(…) tzw. RODO 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1; 

2. kontakt do inspektora ochrony danych: mail: iodo@wbuczko.pl  

3. dane osobowe mogą być udostępnione firmie wywozowej świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych oraz 

instytucjom, których informacje będą niezbędne w ramach toczonego postępowania do wyjaśnienia lub weryfikacji danych 

niezbędnych do określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4. dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

5. dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zadań następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną. 

6. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do ich przenoszenia; 

7. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO 

Warszawa, ul. Stawki 2; 

8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

9. dane osobowe nie będą służyć do profilowania 
 


