
    ….…………….., dnia ………….. r.  

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

                 (imię i nazwisko / nazwa firmy)
 

………………………………… 

………………………………… 

        
(adres zamieszkania / siedziba firmy)                                                                                                                                                                           

 

…………………………………          

                 
(numer telefonu)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

Plac Niepodległości 1 

                      62-035 Kórnik 

 
 

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 

roku, poz. 1439 z poźn. zm.) jako właściciel nieruchomości
* 

niezamieszkałej
**

 położonej w 

……………………. przy ul. ……..………………..…………………, wyrażam zgodę / nie 

wyrażam zgody
  
na pozostanie / przystąpienie

***
 do zorganizowanego przez Miasto i Gminę 

Kórnik systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i odbieranie odpadów komunalnych 

powstających na w/w nieruchomości przez Miasto i Gminę Kórnik. 

 

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

komunalnych będzie kontynuowana na podstawie obowiązującej deklaracji złożonej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik. 

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, prowadzonym przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Kórnik, uwzględniającą wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik, okazać 

ww. umowę w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik oraz złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 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 Miasta i Gminy Kórnik 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 wyrażenia zgody na przystąpienie 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 i Gminy Kórnik 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, 
na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) 
*** niepotrzebne skreślić.              
           



 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 roku, stroku 1 (zwanego dalej RODO) informuję, że:  

 

a) Administratorem danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 

Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu – 61 8170-411 wew. 672, 

adres poczty elektronicznej: abi@umig.kornik.pl, lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod 

lit. a. 

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz: 

           - ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

           - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, 

           - ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

           - oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacji. 

 d)  Dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator  zawarł umowę  na świadczenie 

usług. Dane podmiotów dostępne są na BIP pod adresem: www.kornik.pl/odpady. 

e)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem   Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres 

przechowywania danych może ulec przedłużeniu ze względu na inne przepisy prawa. 

f) Przysługuje Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

g) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

h)  Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 

ani profilowanie. 

i)   W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO, każdej osobie 

fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

 j)   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania. Inne dane osobowe podane nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są 

dobrowolne. Niepodanie ich może jednak skutkować ograniczeniem form komunikacji. 

 

 

……………………………………………...         

                      
(czytelny podpis) 

  

mailto:abi@umig.kornik.pl

