………………………
………………………
Nazwa i adres firmy

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany jako właściciel/ współwłaściciel nieruchomości
niezamieszkałej…………………………….położonej w …………………………...., wyrażam zgodę
na przystąpienie od dnia 1 stycznia 2020r. do zorganizowanego przez Gminę Wąsosz systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi i odbieranie odpadów komunalnych powstających na w/w
nieruchomości przez Gminę Wąsosz.

………………………………..
podpis i pieczątka firmy

INFORMACJA

Zgodnie z przepisem art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) przystąpienie właściciela nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j
ust. 3b (domki letniskowe i inne rekreacyjno-wypoczynkowe) do zorganizowanego przez gminę
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody
właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
W związku z powyższym proszę o złożenie w tut. Urzędzie Miejskim Wąsosza, Plac Wolności 17
stosownej zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez gminę Wąsosz systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
W przypadku niewyrażenia zgody o przystąpieniu do systemu gminnego, właściciel nieruchomości
niezamieszkałej(firmy) będzie zobowiązany do przedłożenia w Urzędzie Miejskim Wąsosza zgodnie z
przepisem art. 6, ust. 1 w/w ustawy, umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości
zawartej z gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Burmistrza Wąsosza, a także dowodu uiszczenia opłaty za tą usługę.
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1) – zwane dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Wąsosza, Plac Wolności 17,
56-210 Wąsosz., Dane przedstawiciela: Paweł Niedźwiedź
2. Dane Inspektora ochrony danych: Marcin Koziński, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz, Tel. 65
5437851, e-mail: iod@wasosz.eu .
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków i uprawnień nadanych przepisami
prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
6. Nie posiadają Państwo prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, ponieważ brak jest takiej możliwości w kontakcie z podmiotem publicznym.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy RODO.
7.Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań gminy. Jesteście Państwo zobowiązani do
ich podania.

