
………………………………………….                 Sucha Beskidzka, dnia  ……………………… 

(imię i nazwisko) 

…………………………………….. 

(pesel) 

OŚWIADCZENIE 

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

w poniższej tabeli, zostały wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej położonej w Suchej 

Beskidzkiej, ulica:………………………………………nr …………….., nr lokalu …………. której 

jestem /właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem/posiadaczem/lokatorem/zarządcą/* inny 

sposób użytkowania (wpisać jaki 

…………………………………………………………………………….). 

Oświadczam, że złożyłem/łam deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka i na bieżąco reguluje należności z tego tytułu. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu PSZOK. Wyrażam zgodę na 

przeprowadzenie kontroli przez pracowników Urzędu Miasta Sucha Beskidzka w zakresie podanych 

przeze mnie danych, a w przypadku stwierdzenia, że złożone oświadczenie jest niezgodne z prawdą 

wyrażam zgodę na obciążenie mnie fakturą VAT za przyjęcie niżej wymienionych odpadów. 

 

………………………………………… 

Data i czytelny podpis dostarczającego 
 

 DOSTARCZONE ODPADY Ilość odpadów Uwagi 
1. Szkło w tym opakowania szklane 

  

2. Tworzywa sztuczne (nie zanieczyszczone) 
  

3. Tekstylia (nie zanieczyszczone) 
  

4. Opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach i mleku, itp., tzw. tetra-paki) 
  

5. Metale w tym opakowania metalowe 
  

6. Papier  i tektura (opakowania z papieru i tektury, gazety, reklamówki papierowe, 

katalogi itp.) 

  

7. Odpady wielkogabarytowe (meble w tym tapicerowane, grzejniki, wanny żeliwne,) 
  

8. Przeterminowane lekarstwa, chemikalia, oleje i tłuszcze jadalne, 
  

9. Zużyte baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
  

10. Zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony  
 

do 4 szt./rok 
11. Odpady zielone (tj. trawa, liście i rozdrobnione gałęzie o długości do 30 cm) 

 
do 500 kg/rok 

12. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (nie zawierające odpadów mięsnych) 
  

13. Popiół i żużel z palenisk domowych 
  

14. Odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac wykonywanych we 
własnym zakresie 

 
do 300 kg/rok 

15. Gruz betonowy i ceglany bez domieszek innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
 

do 500 kg/rok 
                                                           RAZEM ODPADÓW: 

 

 

 

..........................................................................                            ............................................................. 

Data i czytelny podpis pracownika PSZOK-u                             Data i czytelny podpis dostarczającego 

 

 

 

 

 



 

 

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 w Suchej Beskidzkiej. 

 

 

…..………………………………………………….. 

czytelny podpis osoby upoważnionej 

 


