
 

……………………………………                                  Mszana Dolna , dnia …………… 
 (imię i nazwisko) 

…………………………………. 
(pesel) 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że dostarczone do PSZOK odpady, wyszczególnione poniżej, zostały wytworzone 

na terenie nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Miasta Mszana Dolna, ulica:……………………………………… 

nr …………….., nr lokalu …………. której jestem* właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem/posiadaczem 

/lokatorem/zarządcą/inny sposób użytkowania (wpisać jaki …………………………………………………………………………….). 

Na potwierdzenie mojej tożsamości, okazuję do wglądu dokument ze zdjęciem.** 

ODPADY PRZYJMOWANE W PSZOK 

Lp. Rodzaj Kod odpadu 
Masa [Mg]/ 
Ilość [szt.] 

UWAGI 

1 Papier 15 01 01, 20 0101 ……………….Mg  

2 Tworzywa sztuczne 15 01 02, 20 01 39 ………………Mg  

3 Opakowania 
wielomateriałowe 

15 01 05  
………………Mg 

 

4 Szkło 15 01 07, 20 01 02  ................. Mg  

5 Odpady zielone 20 02 01  ................. Mg 

w PSZOK 
przyjmowane są wyłącznie 
odpady zielone tj. trawa, 

liście, rozdrobnione gałęzie 

6 Przeterminowane leki 20 0131,20 0132  ................. Mg  

7 Chemikalia 

*13 01 01 *13 01 04 *13 01 05 *13 01 
09 *13 01 10 *15 0110, 20 01 26, 20 
0113, 20 0114, 20 01 15, 20 01 21, 20 
0127, 20 01 28, 20 0129, 20 01 30, 20 01 
80 

 ................. Mg 

 

8 Zużyte baterie i 
akumulatory 

20 0133, 20 01 34  ................. Mg  

9 Zużyty sprzęt elektryczne i 
elektroniczny 

20 01 23, 20 0135, 20 01 36,  ................. Mg  

10 Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 

20 03 07  ................. Mg  

11 Zużyte opony 16 01 03 
 ................. Mg 
 ................. szt. 

Max. 4 szt. rocznie 

12 
Odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

17 0101, 17 01 02,17 0103,17 01 07, 17 
01 80, 17 02 01, 17 02 02,17 04 11,17 06 

04,17 08 02, 17 09 04, 20 01 02,17 02 
03,17 04 01,17 04 03, 17 04 04,17 04 05, 

17 04 06, 17 04 07, 17 05 08, 

 ................. Mg 

 

13 Odzież i tekstylia 20 0110, 20 0111  ............... Mg  

Razem:  ................ Mg  

Ponadto oświadczam, że: 
1) Zapoznałem(am) się z Regulaminem funkcjonowania PSZOK-u 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-u          Data i czytelny podpis dostarczającego 

 
 
 

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



 

Mszana Dolna, 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 

 
Obowiązek informacyjny dla właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, iż: 
Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 
Mszana Dolna, Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, 
e-mail: iod@mszana-dolna.pl. 
Cele przetwarzania: realizacja zadali polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna. 
Podstawa prawna: art, 6 ust. i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Przysługuje Pani/ Panu prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych 
• sprostowania swoich danych osobowych 
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
• wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Obowiązek informacyjny dla osoby transportującej odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z art. 12 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, ii: 
Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 
Mszana Dolna, Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, 
e-mail: iod@mszana-dolna.pl. 
Cele przetwarzania danych: przekazanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z udzielonej zgody. Brak zgody skutkuje brakiem możliwości przekazania odpadów do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Odbiorcy danych osobowych: Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał administrator oraz upoważnieni przez administratora pracownicy w 
zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków służbowych. 
Pana/ Pani dane będą ujawnione również dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, z których korzysta administrator. 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Sam administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę. W 
przypadku gdy zaistnieją przesłanki do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator poinformuje niezwłocznie o tym 
fakcie. 
Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres zgodny z Instrukcją kancelaryjną stanowiąca załącznik nr 2 da 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Przysługuje Pani/ Panu prawa da: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych 

• sprostowania swoich danych osobowych 
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
• cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

• wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Skorzystanie z przysługujących praw, wymienionych powyżej, możliwe jest poprzez przesłanie na adres e-mail: iod@mszana-dolna.pl bądź 
złożenie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej, ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 
Mszana Dolna, stosownego wniosku do administratora danych.  
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