
………………………, dnia …………………………………. 

…………………………………………… 

Nazwa 

 

 

……………………………………………. 

Adres siedziby 

 

 

ODWOŁANIE OŚWIADCZENIA 

 
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ PORĄBKA, JEŻELI NIERUCHOMOŚĆ 

JEST WYŁĄCZONA Z TEGO SYSTEMU NA PODSTAWIE TEGO OŚWIADCZENIA 

 

Ja, niżej podpisany jako właściciel/współwłaściciel/przedstawiciel* nieruchomości 

niezamieszkałej położonej w…………………………………………………………………………………………………… 

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

odwołuję oświadczenie, o którym mowa powyżej i oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przystąpienie w zorganizowanego przez Gminę Porąbka systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi i odbieranie odpadów komunalnych powstających na ww. nieruchomości 

przez Gminę Porąbka. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(Podpis i pieczątka) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać 

następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (od dnia 01.01.2022 r.) i nie mogą 

być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (do dnia 31.12.2022 r.). 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (tzw. RODO) oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych osobowych, czyli 
podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Wójt Gminy 
Porąbka z siedzibą: ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
1. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której zostały 
zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa. 
3. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
6. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). 
Ponadto, istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn 
związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych. 
Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:  
adres e-mail: ochronadanych@ug.porabka.pl 
adres pocztowy: ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka. 
 

mailto:chronadanych@ug.porabka.pl

