
Związek Międzygminny „Czysty Region” 
ul. Szkolna 15 
47-225 Kędzierzyn-Koźle 
tel. 77 446-11-90  
www.czystyregion.pl  sekretariat@czystyregion.pl 
NIP: 7492045956  REGON: 160223990 

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca 
tel. 77 446-11-97 

77 446-11-93 
biuro@czystyregion.pl 

 
 
 
 

www.czystyregion.pl 

 
 

 
 

 Związek Międzygminny „Czysty Region”                                          Kędzierzyn – Koźle, data ……. 

 ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 
 

Imię i nazwisko 

Ulica, numer domu 

Kod pocztowy, miejscowość 
 

Dotyczy:  Nieruchomość,  na której powstają odpady komunalne: 

    ulica, numer domu, miejscowość 

INFORMACJA 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.),   

od 1 stycznia 2021r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Związku (Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego ”Czysty Region” nr LXXIV/14/2020 z 

dnia 20 października 2020r.).  
 

Właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów,                       

od dnia 1 stycznia będą musieli segregować odpady i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

Nie czekaj do końca roku 2020 i deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi złóż już dziś. Możesz skorzystać z druku dołączonego do informacji. Obowiązuje on 

jednak tylko do 31.12.2020 r. W polu „D” deklaracji należy wybrać selektywny sposób zbierania 

odpadów. 
 

Jeżeli jednak zdecydujesz o zmianie od 01.01.2021 r., aktualny formularz deklaracji będzie dostępny 

od grudnia 2020 r. na stronie internetowej Związku www.czystyregion.pl w zakładce „Deklaracje”-> 

„Druki do pobrania”.  
 

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, wypełnioną deklarację można złożyć do skrzynek 

podawczych zlokalizowanych na terenie biura Związku lub urzędu gminy właściwego według miejsca 

położenia nieruchomości, przesłać pocztą lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. 
 

Szczegółowe informacje o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne na odwrocie 

oraz na stronie internetowej: www.czystyregion.pl. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, informujemy, że, 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny „Czysty Region”, reprezentowany przez Przewodniczącego Związku, z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 

47-225 Kędzierzyn-Koźle; tel. 774461190,   e-mail: sekretariat@czystyregion.pl. 

2.  Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można kontaktować się listownie na adres: Związek Międzygminny „Czysty 

Region”, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; e-mail: inspektor@czystyregion.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Związku na podstawie: 

−  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zawiązku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź 

spełnienia przez Związek obowiązków określonych przepisami prawa,  

−  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. 

5. Dane osobowe przetwarzane przez Związek Międzygminny „Czysty Region” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.  

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 

swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych. 

7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
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