
Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

Oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym położonym w Międzyrzecu
Podlaskim przekazującego odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. …………………………………………… w dniu
…………..……………….

1. Dane właściciela*lokalu mieszkalnego (zamieszkałego) znajdującego się w budynku wielorodzinnym
położonym w Międzyrzecu Podlaskim, w którym zostały wytworzone odpady komunalne dostarczone do
PSZOK

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu
kontaktowego

2. Dane lokalu mieszkalnego (zamieszkałego) znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym
w Międzyrzecu Podlaskim, w którym zostały wytworzone odpady komunalne dostarczone do PSZOK

Adres lokalu

3. Rodzaj oraz ilość/waga dostarczonych do PSZOK odpadów

Zaznaczyć „X”
przy właściwej
frakcji odpadów

Rodzaj odpadu
oraz limit przewidziany na
gospodarstwo domowe na rok

Ilość (szt./kg) –
wpisuje pracownik
obsługujący PSZOK

Potwierdzenie przyjęcia odpadów –
pieczęć i podpis pracownika obsługującego
PSZOK

1 2 3 4

Zużyte opony (max. 4 szt.) ……………szt
.

Odpady budowlane i
rozbiórkowe (max. 1000 kg) ……………kg

Odpady wielkogabarytowe
(max. 300 kg)

……………kg

Uwaga! Limity wskazane w kolumnie 2 ww. tabeli są to ilości odpadów, które właściciel lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym może dostarczyć w ciągu roku kalendarzowego do PSZOK w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Jako właściciel lokalu, o którym mowa w tabeli nr 2, oświadczam, że dostarczone osobiście/ w moim imieniu
odpady** wymienione w tabeli nr 3 zostały wytworzone w ww. lokalu mieszkalnym zamieszkałym położonym na
terenie miasta Międzyrzec Podlaski, za który ponoszę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Oświadczam, że ww. odpady nie pochodzą z prowadzonej przez mnie działalności gospodarczej.

□ Ww. wymienione odpady dostarczam do PSZOK osobiście.

□ Ww. wymienione odpady zostaną dostarczone (przetransportowane) do PSZOK w moim imieniu przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..

(dane osoby transportującej odpady do PSZOK – imię, nazwisko, adres zamieszkania***)

…………………………………………………………….
……………………………………………………………………..

( czytelny podpis transportującego odpady) ( czytelny podpis właściciela lokalu)

Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku, gdy przywieziona przez mnie/ w moim imieniu ilość odpadów
komunalnych, o których mowa w tabeli nr 3 przekroczy wyznaczony limit, jestem zobowiązany/a do uregulowania



kosztów przyjęcia odpadów w ilości powyżej wskazanego limitu (koszty te zostaną ustalone w fakturze VAT
wystawionej przez prowadzącego PSZOK wg cennika podmiotu prowadzącego PSZOK) lub zabrania ponad limitowych
ilości odpadów i przekazania ich podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Miasta na warunkach przez nich określonych.

……………………………………………………………………..
(czytelny podpis właściciela lokalu)

* właściciel nieruchomości/lokalu rozumiany wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.)
** niepotrzebne skreślić
*** należy wypełnić, jeżeli dotyczy (tzn. jeżeli osoba dostarczająca odpady do PSZOK nie jest właścicielem lokalu wskazanym w tabeli nr 1)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Miedzyrzecu Podlaskim jest Burmistrz Miasta
z siedzibą przy ul. Pocztowej 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel.: 83 372 62 11, email: miasto@miedzyrzec.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, e-mail: iod@miedzyrzec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania związanego z prowadzeniem systemu

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwane RODO) oraz art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane oraz przechowywane
zgodnie z kategorią obowiązującą w archiwizacji powyższych danych.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz mogą być udostępnione firmie świadczącej na zlecenie miasta usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych w celu realizacji świadczenia ww. usługi, w tym przyjmowania odpadów
w Punktach Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych
osobowych będzie brak możliwości wykonania ww. usługi.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia
przetwarzania.

7. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną.

.................................................................................
(czytelny podpis właściciela lokalu)

…………………………………………………………………………..
( czytelny podpis transportującego odpady) ***
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