
 .................................... dnia ................ 20... r. 

......................................................................    Miejscowość 

 Nazwa podmiotu 

 

......................................................................  

 Adres  

 

......................................................................  

 Adres  

 

.......................................................... 

 Nr Nip 

        Urząd Marszałkowski 

         Województwa Śląskiego 

ul. Ligonia 46 

40-037 Katowice 

         

 

Oświadczenie  
 

 

Będąc upoważnio/-ną/-nym do złożenia niniejszego oświadczenia w imieniu 

…………………………………………. (nazwa Wnioskodawcy), ubiegającego się o wpis  

do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia  

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.21 ze zm.) oświadczam, że: 

1) reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wymagania niezbędne do wpisu do rejestru 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2) informacje dotyczące reprezentowanego przeze mnie podmiotu zawarte we wniosku oraz 

dokumentach do niego załączonych są zgodne ze stanem faktycznym; 

3) reprezentowany przeze mnie podmiot zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U., poz. 646) zaliczany jest do (zaznaczyć właściwy 

kwadrat)* 

a) mikroprzedsiębiorców  

b) przedsiębiorców innych niż wymienionych w punkcie a  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

................................................ 
(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu) 



 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 7 ust. 1, pkt. 1, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 

646): 

1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 

spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów 

euro; 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 

Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: 

kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 

adres email: daneosobowe@slaskie.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: celu w celu 

prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami, jak również w celu archiwizacji. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. e oraz art.9 ust.2 lit. c, f RODO w związku art. z 

art. 53 ust. 7 pkt 1 b) ustawy o odpadach. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez 

administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa, innym organom administracji publicznej  Ponadto w zakresie stanowiącym 

informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją 

lub publikowane w BIP Urzędu; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 



7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym . Podanie 

danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

traktowane jako prawnie nieskuteczne złożenie wniosku. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

 


