
 

 

    ….…………….., dnia ………….. r.  

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

                 (imię i nazwisko / nazwa firmy) 

………………………………… 

        
(adres zamieszkania / siedziba firmy)                                                                                                                                                                           

 

…………………………………          

                 
(numer telefonu) 

Prezydent Miasta Suwałk 

ul. Mickiewicza 1  

16-400 Suwałki 

   

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż w rozumieniu 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
*
 położonej w Suwałkach przy 

ul………..………………………… 16-400 Suwałki, na której nie zamieszkują mieszkańcy
**

,
 

a powstają odpady komunalne i w myśl art. 6c ust. 3c pkt 2 lub ust. 3b ww. ustawy  nie 

wyrażam zgody na pozostanie/ przystąpienie*** do zorganizowanego przez Gminę Miasto 

Suwałki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Niniejszym wskazuję przedsiębiorcę ……………………………………………..……,**** 

z którym zawarłem umowę na odbiór odpadów komunalnych. 

W załączeniu przekazuję kopię umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

 

 ………………………………………….………………...         

                                                       
(czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentacji

 

 

Złożenie ww. oświadczenia o rezygnacji  z gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi skutkuje zaprzestaniem świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych  

z nieruchomości niezamieszkałych od 01.01.2023 r.    

                  
 

* 
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 
**** należy zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Suwałk, którego wykaz znajduje się na stronie internetowej 

pod adresem: www.odpady.suwalki.eu, uwzględniającą odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych  

z uwzględnieniem wymogów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Suwałk;przedłożyć kopię umowy oraz złożyć do Urzędu Miejskiego w Suwałkach deklarację „zerującą” 

dotychczasową opłatę. 

Uwaga: nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane) są objęte  systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  



 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 przywołanej powyżej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy  

nie są objęci gminnym systemem 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 Prezydent Miasta 

Suwałk ma obowiązek kontrolowania posiadania przedmiotowych umów i dowodów uiszczenia opłat za odbiór 

odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie numeru telefonu przez Administratora Danych tj. Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą 

przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, celem ułatwienia kontaktu oraz komunikacji w sprawie 

złożonego oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy, iż podanie przeze mnie powyższych 

danych jest dobrowolne i nie jest wymagane do realizacji przedłożonej sprawy, jak również jestem 

świadomy o prawie do wycofanie niniejszej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć wysyłając wiadomość na 

adres e-mail: mrypinska@um.suwalki.pl 
 

 

………………………………………………… 

                                                                                            (data i czytelny podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 rozporządzenie 

o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą przy ul. Adama 

Mickiewicza 1 , 16-400 Suwałki, tel. 87 562 80 00, e-mail: org@um.suwalki.pl, reprezentowany przez 

Prezydenta Miasta Suwałk. 

II. Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez: pocztę tradycyjną; adres: 

IOD Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1 , 16-400 Suwałki, pocztę elektroniczną; adres 

e-mail: iod@um.suwalki.pl, telefonicznie 87 562 82 08. 

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 

6 ust.1 lit. c oraz na zgodę art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz 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.). 

IV. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego oraz podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie 

danych osobowych. 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały 

zebrane, a następnie przez okres 10 lat wynikający z: przepisów kancelaryjno archiwalnych
 
i Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. 

VI. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii; 

2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

3) żądania usunięcia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. e. 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

VII. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości wycofania się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Miasta Suwałki, o której mowa w art. 6c ust. 3c pkt 2 lub ust. 3b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

mailto:org@um.suwalki.pl
mailto:iod@um.suwalki.pl

