
Załącznik nr 1 do regulaminu 

OŚWIADCZENIE ZLECENIA TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

....................................................................                         …………………………………………………………. 
                                  (właściciel  nieruchomości)                               (miejscowość, data transportu odpadów) 

            

……………………………………………………………….. 
                 (adres nieruchomości) 

 

……………………………………………………………….. 
  (telefon) 

 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
 

Ja niżej podpisany, oświadczam, że jestem właścicielem/właścicielką nieruchomości położonej pod adresem 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. na której 
zamieszkuje ……………………… osób.  
 Przekazuję do PSZOK następujące odpady1: 

o odpady zielone 
o zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
o zużyte opony 
o odpady wielkogabarytowe 
o odpady budowlane i rozbiórkowe 
o inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku odpadów zielonych oświadczam że dysponuję terenem zielonym2 o powierzchni …………………… m2 
i odpady te nie powstały w wyniku wykonywania usługi pielęgnacji terenu zielonego na mojej nieruchomości  
przez transportującego. 
Odpady wytworzone na mojej nieruchomości będą transportowane przez Pana/Panią/Firmę3  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
 
         …………………………………………………. 
                  (podpis właściciela nieruchomości) 

 
OŚWIADCZENIE TRANSPORTUJĄCEGO 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że przekazuję do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady 
wytworzone przez właściciela nieruchomości położonej pod adresem 
………………………………………………………………………………………......................................................................................... 
Oświadczam, że odpady nie powstały w wyniku wykonywanej działalności i przekazanie odpadów następuje                 
w ramach świadczonej usługi transportu odpadów. 
Odpady zostały dostarczone pojazdem o numerze rejestracyjnym ……………………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………...……. 

                    (pieczątka i podpis transportującego) 

 
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PSZOK………………………………… 

lokalizacja PSZOK 
 
Do PSZOK zostały przyjęte następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

o odpady zielone w ilości ……………………………………………………………………………….. kg / Mg/ worków 
o zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny …………………………………………….……………………….. szt. 
o zużyte opony w ilości ……………………………………………………..………………..…………...……………. szt. 
o odpady wielkogabarytowe ……………………………………………………………………..…………………... szt. 
o odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości ………………………………………………………..………… kg / Mg  
o inne ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………………..…….. 
                                              (podpis pracownika PSZOK) 

1 właściwe zaznaczyć 

2 teren zielony – rozumie się przez to przydomowe ogródki, ogrody, trawniki itp. 
3 niepotrzebne skreślić 



Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK z nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości niezamieszkałych typu domki letniskowe:                

• bioodpady, 

• odpady selektywnie zebrane typu: papier i tektura (makulatura), tworzywa sztuczne         
i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe 

• meble i odpady wielkogabarytowe 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• przeterminowane i niewykorzystane leki 

• odpady budowlane i rozbiórkowe 

• chemikalia 

• zużyte baterie i akumulatory 

• zużyte opony  

• odzież i tekstylia 

• odpady niebezpieczne 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                             
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły                          
i strzykawki 
 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                         

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 
reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku z siedzibą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,                         
tel. 65-529-49-34, e-mail: sekretariat@kzgrl.pl 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem              
e-mail: iod@kzgrl.pl, osobiście lub listownie. 
 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi w tym: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; ustalania wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e  Rozporządzenia w związku z realizacją zadań 

wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy ordynacja podatkowa oraz 

innych aktów prawnych powiązanych  z wymienionymi ustawami.  

4. Przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych ,  

• prawo ich sprostowania (poprawiania),  

• prawo do ograniczenia przetwarzania, 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

• prawo do  usunięcia danych, do przenoszenia danych a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych (z uwagi na cel przetwarzania i obowiązek prawny nie przysługuje lub podlega ograniczeniu), 

 
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej lub inne podmioty uprawnione do otrzymania danych 

osobowych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom 
wspierającym działalność Administratora na podstawie podpisanych umów powierzenia. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane przez okres         
3 lat. 

7. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji 
wynikających z przepisów prawa. 

mailto:sekretariat@kzgrl.pl

