
ZARZĄDZENIE
NR 170/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 marca 
2022 r., Nr 51/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. 
Czołowo, gm. Kórnik

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1297 ze zm.) 
zarządzam co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2a do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego w m. Czołowo, gm. Kórnik zarządzenia Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i 
Gminy Kórnik z dnia 25 marca 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam I Wiceburmistrzowi Miasta i Gminy 
Kórnik.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 2a do Regulaminu Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego w 
m. Czołowo, gm. Kórnik

Miejscowość, data

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

Ja niżej podpisany....................................................................................................................
Imię i nazwisko właściciela nieruchomości

zamieszkały w..........................................................przy ul.....................................................

oświadczam, że dostarczone osobiście odpady komunalne w postaci (właściwe zaznaczyć):

□ tworzywa sztuczne;

□ szkło;

□ metale;

□ papier;

□ bioodpady,

□ odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

□ opakowania z drewna;

□ odpady niebezpieczne

□ przeterminowane leki i chemikalia;

□ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i 
strzykawek;

□ zużyte baterie i akumulatory;

□ lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry;

□ urządzenia zawierające freon;

□ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

□ meble i inne odpady wielkogabarytowe;

□ tekstylia i odzież;

□ zużyte opony;



□ odpady budowlane i rozbiórkowe;

□ zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe;

□ odpadowa papa.

zostały wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej położonej 

w ........................................................ przy ul..................................................................... .

której jestem właścicielem (przez właścicielach nieruchomości - rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

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

nieruchomością).

data i podpis właściciela nieruchomości

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, 
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, którym jest Pani Agnieszka 
Lewicka - Bachman. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres e - mail: abi@umig.kornik.pl lub nr tel. 61 
8170 411 wew. 672

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz 
rozliczania usług dodatkowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o 
gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

5. Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów 
informatycznych, czy w zakresie dostarczania korespondencji.

6. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych 
tj. 5 lat od dnia zakończenia roku rachunkowego lub do czasu przedawnienia roszczeń tj. 6 lat.

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani 

profilowanie. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 
RODO.


