Lubaczów, dnia …………..……..
………………………………..…………
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że dostarczone do PSZOK odpady, wyszczególnione poniżej, zostały
wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie miasta Lubaczowa,
ulica …………………………………………. nr ………………, nr lokalu ……………….. której jestem
*właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem/posiadaczem/lokatorem/zarządcą/inny
sposób
użytkowania (wpisać jaki …………………………………………………………………..)
Na potwierdzenie swej tożsamości okazuje do wglądu dokument ze zdjęciem**
ODPADY PRZYJMOWANE W PSZOK

Lp.

Rodzaj

Masa (kg) / Ilość (szt.)

UWAGI

1

Papier

……………..kg

2

Tworzywa sztuczne

……………..kg

3

Opakowania wielomateriałowe

……………..kg

4

Szkło

……………..kg

5

Bioodpady

……………..kg

6

Przeterminowane leki

……………..kg

7

Chemikalia

……………..kg

8

Zużyte baterie i akumulatory

……………..kg

9

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

10

Mebla i inne odpady wielkogabarytowe

……………..kg

11

Zużyte opony

……………..kg
….………..szt.

12

Odpady budowlane i rozbiórkowe

……………..kg

13

Odzież i tekstylia

……………..kg

RAZEM

……………..kg

Ponadto oświadczam, że:
1) Zapoznałem(-am) się z Regulaminem funkcjonowania PSZOK i akceptuję go w całości.
2) Odpady wyszczególnione powyżej nie powstały w związku z prowadzoną działalnością.
3) Jestem upoważniony do dysponowania i wyzbycia się rzeczy przekazywanej do PSZOK.
…………………..…………………………

…………………..……………………

(data i czytelny podpis pracownika PSZOK)

(data i czytelny podpis dostarczającego)

* niepotrzebne skreślić
** jeżeli odpady zostały dostarczone przez właściciela nieruchomości
W przypadku zlecenia transportu odpadów komunalnych do PSZOK innej osobie, należy wypełnić
upoważnienie znajdujące się na drugiej stronie.

Lubaczów, dnia …………..……..

Upoważnienie do dostarczenia odpadów do PSZOK
Ja ........................................................................... niżej podpisany, upoważniam Pana/Panią
....................................................................

do

dostarczenia

odpadów

komunalnych,

wytworzonych na terenie nieruchomości, wskazanej w oświadczeniu, do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych

........................................................................…
czytelny podpis właściciela nieruchomości

Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych
Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rody (UE)
2016/679 z dnia 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
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu dostarczenia odpadów do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

........................................................................…
czytelny podpis osoby upoważnionej

