
………………………………………………………… 
 Imię i Nazwisko /Nazwa 

………………………………………………………… 
PESEL/NIP 

……………………………………………………… 
Adres zamieszkania/adres siedziby 

Prezydent Miasta Ruda Śląska  

  Plac Jana Pawła II 6 

                                                           41-709 Ruda Śląska  

 

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ZORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO RUDA ŚLĄSKA 

 

Ja niżej podpisana/y*, jako właściciel nieruchomości**, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. …………………………………………………… 

oświadczam, że  wyłączam się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych  

zorganizowanego przez miasto Ruda Śląska od dnia 1 czerwca 2023 r.  

Jako przedsiębiorcę***, z którym zawarłam/em umowę na odbiór odpadów komunalnych 

wskazuję……………………………………………………………………………………………………………………………..…

Do oświadczenia dołączam kopię umowy**** zawartej z ww. przedsiębiorcą.   

 

 

 

 

 

 

……………………………………     ………….………………………………………………… 
Miejscowość, data        Czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
*  W przypadku właścicieli nieruchomości, będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi 
osobowości prawnej pod  oświadczeniem powinny podpisać się osoby reprezentujące składającego oświadczenie zgodnie ze 
sposobem reprezentacji przewidzianym w KRS, statucie lub innym akcie prawnym. 
 
** 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 [art. 2 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297)]. 
 
*** W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia 
kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia [art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297)]. 
 
****Postanowienia umowy zapewniają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, 
bioodpady, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) [art. 6 ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297)] oraz minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości określoną w par. 9 uchwały Nr PR.0007.121.2020 Rady Miasta Ruda Śląska  
z 22.10.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska. 
 
 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 

41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną – adres email: 

iod@ruda-sl.pl lub listownie na adres siedziby administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 

załatwienia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto 

Ruda Śląska.  

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (podmioty świadczące usługi serwisowe dla użytkowanych systemów informatycznych), a także 

podmioty uprawnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń. 

5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane,  

a następnie w celach archiwalnych, przez okres 5 lat – licząc od następnego roku po złożeniu oświadczenia. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo  do żądania od administratora: dostępu do treści 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych,  a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem 
skutecznego złożenia oświadczenia  o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez 
Miasto Ruda Śląska, co spowoduje brak możliwości wyłączenia z systemu.  

mailto:iod@ruda-sl.pl

