
Informacja z dnia 14.11.2022 r. 

o wyznaczeniu terminu na składanie oświadczenia o wyłączeniu się z (lub o ponownym przystąpieniu 

do) gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych. 

Powyższa informacja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

firm, instytucji i innych tzw. „nieruchomości niezamieszkanych”, objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, zainteresowanych wyłączeniem się z systemu, a także 

zainteresowanych ponownym przystąpieniem do niego na okres obowiązywania nowej gminnej 

umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych. 

Informacja nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy są obecnie w gminnym systemie i chcą  

w nim pozostać. 

 

• Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) informuję o zamiarze przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie przez okres 24 miesięcy odpadów komunalnych 

oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, zlokalizowanych na terenie miasta Kielce. 

• Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) wyznaczam właścicielom nieruchomości 

niezamieszkałych, którzy podjęli decyzję o wyłączeniu się z (lub o ponownym przystąpieniu do) 

gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych nieprzekraczalny termin na złożenie 

Prezydentowi Miasta Kielce stosownego oświadczenia 

do 31 stycznia 2023 r. 

Złożenie oświadczenia po upływie wskazanego terminu powoduje jego nieskuteczność. Prawidłowo 

złożone oświadczenie o wyłączeniu z gminnego systemu (lub odwołanie dotychczasowego 

oświadczenia w przypadku przedsiębiorców wyłączonych) staje się skuteczne od dnia rozpoczęcia 

obowiązywania nowej umowy na odbieranie odpadów w gminie. Tym samym pierwszy dzień 

obowiązywania nowej umowy staje się terminem wyłączenia lub ponownego włączenia do gminnego 

systemu. 

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej Informacji 

 

Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie pisemnie na adres Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce: 

1) w przypadku wyłączenia się z systemu – załącznik nr 1 

2) w przypadku ponownego przystąpienia do systemu – załącznik nr 2 

Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania nowej umowy z firmą odbierającą 

odpady komunalne w ramach systemu (tj. 24 miesiące, począwszy od 31.03.2023 r.). 

 
 
 

 



UWAGI: 

1. Niniejsze oświadczenia nie mogą być odwołane przez cały okres obowiązywania umowy Gminy  

na odbieranie odpadów w ramach gminnego systemu. 

2. W przypadku złożenia odwołania oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu przed upływem 

obowiązywania gminnej umowy na odbieranie opadów komunalnych, będzie ono obowiązywało 

dopiero z chwilą wejścia w życie nowej gminnej umowy na odbieranie odpadów. 

3. Postanowienia indywidualnej umowy, której kopia została dołączona do oświadczenia, muszą 

zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce.  

4. Posiadanie umowy oraz zgodność jej postanowień z wymaganiami określonymi w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska podlega kontroli przez Prezydenta Miasta 

Kielce, który ponadto ma prawo sprawdzić dowody uiszczania opłat za usługę odbioru odpadów 

komunalnych lub inny sposób udokumentowania dopełnienia tego obowiązku. Z tego względu dowody 

zapłaty za usługę należy przechowywać co najmniej przez 12 miesięcy (art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

5. Rejestr działalności regulowanej podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości jest 

dostępny pod linkiem:  

https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-

spraw/gospodarka-odpadami/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-

odpadow-komunalnych.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/gospodarka-odpadami/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.html
https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/gospodarka-odpadami/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.html
https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/gospodarka-odpadami/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.html


Załącznik nr 1 do informacji 

 

Kielce, dnia ……………………………… 

 

……………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa właściciela/wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości) 

……………………………………………………… 
(adres (y) zamieszkania/ siedziby) 

………………………………………………………. 
(NIP(y)/PESEL(e)) 

 

 

Prezydent Miasta Kielce 

Rynek 1 

25-303 Kielce 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

 

Ja (my) niżej podpisany(i) jako właściciel(e)* nieruchomości niezamieszkanej, położonej w Kielcach przy 

ul. .............................................................................................................................................................. 

oświadczam(y), że wyłączam(y) się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Jednocześnie informuję(emy), że na odbieranie odpadów komunalnych powstających na w/w 

nieruchomości zawarłem(-liśmy) umowę z ……………………………………………………………………………,  

co potwierdzam(y) pod rygorem nieskuteczności oświadczenia, przedkładając w załączeniu kopię tej 

umowy. 

 

 

 

 

….......................................…..................................... 
*czytelny podpis właściciela/wszystkich współwłaścicieli/osób 

upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja „zerowa” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z datą obowiązywania 

od 31.03.2023 r.) 

2. Kserokopia indywidualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym  

do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kielce rejestru działalności regulowanej (obowiązująca  

od 31.03.2023 r.) 

 



Załącznik nr 2 do informacji 

 

Kielce, dnia ……………………………… 

 

……………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa właściciela/wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości) 

……………………………………………………… 
(adres (y) zamieszkania/ siedziby) 

………………………………………………………. 
(NIP(y)/PESEL(e)) 

Prezydent Miasta Kielce 

Rynek 1 

25-303 Kielce 
 

 

OŚWIADCZENIE O PONOWNYM PRZYSTĄPIENIU DO GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Ja (my) niżej podpisany(i) jako właściciel(e)* nieruchomości niezamieszkanej, położonej w Kielcach przy 

ul. .............................................................................................................................................................. 

oświadczam(y), że ponownie włączam(y) się do gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Jednocześnie zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w ramach 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

….......................................…..................................... 
*czytelny podpis właściciela/wszystkich współwłaścicieli/osób 

upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie 

 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z datą obowiązywania  

od 31.03.2023 r.) 

 
 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:  

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania 

swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl  

- podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją usługi odbioru odpadów;  

- podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

- przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi odbioru odpadów, jednak nie dłużej niż przez 10 lat  

od zakończenia realizacji usługi odbioru odpadów. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez 

przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi;  

- przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane  

po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych;  

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej 

umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;  

- w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
* w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 


