
 

………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko/nazwa) 

 

………………………………………………………………………… 

(adres korespondencyjny) 

 

………………………………………………………………………… 

 

        Prezydent Miasta Bydgoszczy 
Biuro Zarządzania Gospodarką 
Odpadami Komunalnymi  

        ul. Wojska Polskiego 65 
85-825 Bydgoszcz 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż w myśl art. 6c ust. 2c stawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na pozostanie / przystąpienie** do 

zorganizowanego przez Miasto Bydgoszcz systemu gospodarowania odpadami komunalnym 

nieruchomości położonej pod adresem …………………………………., na której nie 

zamieszkują mieszkańcy*, a powstają odpady komunalne. 

W przypadku wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, 

usługa odbioru odpadów komunalnych będzie kontynuowana na podstawie obowiązującej deklaracji złożonej 

w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi.. 

W przypadku nie wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 

należy zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności 

regulowanej***, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, uwzględniającą wymogi określone 

w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszcz, okazać ww. umowę w Biurze 

Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi oraz złożyć deklarację „zerującą” dotychczasową opłatę. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie przystąpili 

do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są obowiązani do udokumentowania w formie 

umowy pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez okazanie takich umów 

i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Na podstawie art. 6 ust. 5a ww. ustawy Prezydent Miasta Bydgoszczy 

ma obowiązek kontrolowania posiadania przedmiotowych umów i dowodów uiszczenia opłat za odbiór odpadów 

komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie przystąpili do gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi.                 

W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

(dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotąd nie byli objęci gminnym systemem odbioru 

odpadów komunalnych) należy złożyć do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi dodatkowo 

pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

           

               

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

  

                                                            
* nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (są to nieruchomości, 

na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) 

              


