
                                                                                        …………………………, dnia……………….r. 

……………………………………………… 
                    (imię i nazwisko/nazwa podmiotu) 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 
              (adres zamieszkania/ siedziby podmiotu )  

 
………………………………………………                         
                      (numer telefonu/adres email)   

                                                                               Burmistrz Strzelec Opolskich      
                                                                               Pl. Myśliwca 1, 
                                                                               47-100 Strzelce Opolskie           
 
 

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) jestem 

właścicielem nieruchomości położonej w ……………………………………………, 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 Strzelce Opolskie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi.   

 

 

                                                                                ……………………………………………. 
                                                                                                                                   ((czytelny podpis właściciela / osoby upoważnionej) 
 
 

W przypadku wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, usługa odbioru odpadów komunalnych po dniu 01.01.2021 r. będzie kontynuowana na 

podstawie obowiązującej deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (w przypadku 

dotychczasowego prowadzenia zbiórki odpadów w sposób nieselektywny, właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązującej od dnia 01.01.2021 r.). 

 

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 Strzelec Opolskich, 

uwzględniającą wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Strzelce Opolskie. 

 
*nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  (nieruchomości niezamieszkałe) – nieruchomości, na 

których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, Rodzinne Ogrody Działkowe. 

** niepotrzebne skreślić 

*** wykaz przedsiębiorców można sprawdzić na stronie internetowej BIP Strzelce Opolskie 



Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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 Strzelce Opolskie 

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.         

 

 

 

             KLAUZULA INFORMACYJNA 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec 

Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest: 

a) listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, 

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa; 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach; 

6) mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.         


