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

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

 

…………………………………………………………………….. 

(adres: ulica, nr domu/lokalu) 

 

……………………………………………………………………. 

(kod pocztowy, miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYŁĄCZENIU SIĘ ZE ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ 

TOMICE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 
Ja, niżej podpisany jako właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne położonej w ……………………………………………………..…………………… 
                                                                                                                          (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu) 

od dnia…………………………………………………. występuję ze zorganizowanego przez Gminę Tomice 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Oświadczam, że umowa na odbiór odpadów komunalnych z ww. nieruchomości została 

zawarta z dniem………………………. z …………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                  (nazwa firmy odbierającej odpady z terenu ww. nieruchomości) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W załączeniu kopia zawartej umowy. 

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

Objaśnienia: 
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne złożyć Wójtowi Gminy Tomice pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania 
odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały. 
 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”) Gmina Tomice informuje, 
iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Tomice z siedzibą przy ul. Wadowickiej 51, 34-100 Tomice; 
Z inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za 
pośrednictwem skrzynki iod.gmina@tomice.pl, osobiście lub listownie. 
Dane przetwarzane będą w celu wystąpienia ze zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Urzędu 
Gminy w Tomicach, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach; 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 
Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz zgodnie z jednolitym wykazem akt – zgodnie z terminem 
przedawnienia, wynikającym z Ustawy Ordynacja podatkowa. 
W ramach uprawnień dotyczących Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo 
dostępu do swoich danych; prawo do sprostowania; prawo do usunięcia danych (jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami 
krajowymi lub UE); prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 


