
    ….…………….., dnia ………….. r. 

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

                 (imię i nazwisko / nazwa firmy)
 

………………………………… 

………………………………… 

        
(adres zamieszkania / siedziba firmy)                                                                                                                                                                           

 

…………………………………          

                 
(numer telefonu)

 

       Burmistrz Mikołowa 

       43-190 Mikołów, Rynek 16 

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 2020 r., poz. 

1439) jestem właścicielem nieruchomości położonej w Mikołowie przy 

ul. ………..………………………, na której nie zamieszkują mieszkańcy
*
,
 

a powstają odpady 

komunalne i w myśl art. 6c ust. 2c ww. ustawy wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
** 

na pozostanie / przystąpienie
**

 do zorganizowanego przez Gminę Mikołów systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W przypadku wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, usługa 

odbioru odpadów komunalnych będzie kontynuowana. W takim przypadku konieczne jest złożenie nowej deklaracji. 

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, 

uwzględniającą wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów, okazać ww. 

umowę w Urzędzie Miejskim w Mikołowie oraz złożyć do Urzędu Miejskiego           w Mikołowie deklarację „zerującą” 

dotychczasową opłatę. 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 Mikołowa 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.                 

          

                

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

   
                                                             

* nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (są to nieruchomości, 

na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) 
** niepotrzebne skreślić 

                                                                                       



Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mikołowa , Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel. 32 3248500, 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Mikołów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z: 
a) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, 

b) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 

1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłączenie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto 

mogą być one ujawnione podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Mikołów oraz podmiotom, z którymi Burmistrz Mikołowa zawarł umowę na 

świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres us talony 

zgodnie z: 
a) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

b) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

c) przepisami podatkowymi; 

1. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. 
2. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 

1 i 4 rozporządzenia 2016/679. 

 


