
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  VIII/224/2021 

Burmistrza Miasta Orzesze 

z dnia 20.12.2021 r. 

Oświadczenie właściciela odpadów  Nr……………………………. 

A. Właściciel odpadu dane z dowodu osobistego 

Imię i nazwisko /pesel 

Adres zamieszkania 

Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady  

B. Transportujący odpady 

Imię i nazwisko/nazwa firmy 

Adres zamieszkania/siedziby 

 

 

C. Rodzaj dostarczonych odpadów  Data oddania odpadów do PSZOK 

Gruz  

Odpady rozbiórkowo – budowlane   

Styropian z ociepleń  

Okna i drzwi   

Szyby okienne   

Zużyte opony   

Inne (wymienić) *w przypadku zlecenia transportu:  

Data i podpis właściciela odpadów 

 

 

Data i podpis transportującego odpady 
 
 

D. Oświadczenie właściciela odpadów 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOKa oraz, że dostarczone odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej 
położonej na terenie Miasta Orzesze, s nie pochodzą z działalności gospodarczej, z remontu wymagającego pozwolenia, ani w wyniku 
budowy, remontu, rozbiórki, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej. 

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przez pracowników UM Orzesze miejsca wytworzenia odpadów, a w przypadku 
stwierdzenia, iż podana informacja jest niezgodna z prawdą lub, że nie uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminach wynikających ze stosownych aktów prawa miejscowego, wyrażam zgodę na obciążenie fakturą VAT za dostarczone odpady. 

Data i podpis właściciela odpadów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze, z siedzibą   w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-
mail: um@orzesze.pl.  

2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się telefonicznie pod 
numerem: 784-690-446  w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa na podstawie art.6 
ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów.   

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania 
dokumentacji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z wymogami prawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku wynikającego z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach i jest niezbędne do jego realizacji. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.  

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zadania 

ustawowego (odmowa przyjęcia odpadów). 
Instrukcja wypełniania : 

1. W przypadku zlecenia transportu odpadów wszystkich frakcji przyjmowanych w PSZOK, należy wypełnić działy od A do D.  

W przypadku chęci oddania do PSZOK odpadów takich jak: zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych,  

szyby okienne, gruz stanowiący odpad komunalny, styropian z ociepleń budynków, należy wypełnić działy : A, C i D. 


