
……..………………., dnia …………. 

……………………………………………. 

Imię i nazwisko / Nazwa firmy 

 

……………………………………………. 

Adres siedziby 

 

……………………………………………. 

Numer telefonu 

 

Wójt Gminy Tryńcza 

Tryńcza 127 

37-204 Tryńcza 
 

 

OŚWIADCZENIE 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ O WYŁĄCZENIU SIĘ 

Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZORGANIZOWANEGO 

PRZEZ GMINĘ TRYŃCZA 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1549 ze zm.) 

jestem właścicielem nieruchomości* położonej pod adresem:…………………………….. 

………………………………………………………………………, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy**, a powstają odpady komunalne i w myśl art. 6c ust. 3a ww. ustawy oświadczam, 

że wyłączam się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę 

Tryńcza oraz informuję, że od ……………………………r. mam zawartą umowę z: 

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

na dowód czego załączam kopię tej umowy. 

W przypadku wyłączenia się z w gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy zawrzeć 

umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej***, 

prowadzonego przez Wójta Gminy Tryńcza, oraz okazać ww. umowę w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pod rygorem 

nieskuteczności oświadczenia. (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Jednocześnie mam świadomość, że odwołanie niniejszego oświadczenia nie może być złożone 

w okresie obowiązywania umowy zawartej przez Gminę Tryńcza z przedsiębiorcą wyłonionym 

w przetargu na odbiór odpadów komunalnych. 

 

…………………………...  

(czytelny podpis)  
*poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością (najemca, dzierżawca, posiadacz władający całą nieruchomością tj. wyodrębnionym gruntem i związanym  

z nim trwale budynkiem, a nie jej częścią np. wynajętym lokalem w budynku).  

** 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)  

***wykaz przedsiębiorców można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.tryncza.eu zakładka dla mieszkańca 

http://www.tryncza.eu/

