
 

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

(Imię i nazwisko)                                                                                                 Miejscowość, data   

…………………………………………  

(Adres zamieszkania)   

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

(Adres zamieszkania)   

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

(PESEL) 

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

(Nr telefonu kontaktowego)1                                                   

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

ul. Gnieźnieńska 1 

62-230 Witkowo 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ I MIASTO WITKOWO 

 

 

 

Ja …………………………………………………………………………………………………………….., 

będący/-a właścicielem/-ką; władającym/-ą współwłaścicielem/ką, nieruchomości/-ą 

znajdującej/-ą się pod adresem/ nr działki ewidencyjnej 

…………………………………………..……………………………………………………… nie wyrażam 

zgody na objęcie od 1 stycznia 2023 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

zorganizowanym przez Gminę i Miasta Witkowo w zakresie ww. nieruchomości.  

Poniżej wskazuję gminną jednostkę organizacyjną* / przedsiębiorcę*, z którym została zawarta 

umowa na gospodarowanie odpadami komunalnymi:   

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

................................................................................................................................... oraz dołączam 

kopię ww. umowy na odbiór odpadów komunalnych.  

 

 

 

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

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

Podstawa prawna:  

- art. 6c ust. 3a, 3b, 3c ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r., 

poz. 1297),  

- uchwała nr XXXII/256/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 roku, poz. 9520). 

 

Objaśnienia:  

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym 

zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.  
1 Podanie nr telefonu kontaktowego nie jest obowiązkowe 

*niepotrzebne skreślić 


