
Numer identyfikacyjny nieruchomości: …………                 Ornontowice, dn. ……………… 

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW ………/rok 

Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady: ………………………………………………… 

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości: ………………………………………………………… 

Liczba osób w gospodarstwie domowym:  …………… 

Dostarczyłem/łam do PSZOK odpady pochodzące z mojego gospodarstwa domowego                    

w następującej postaci i ilości (proszę podać ilość dla pkt. 11 i 12): 

Lp. Rodzaj dostarczonych odpadów  Ilość 

1. Papier   

2. Metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe 

  

3. Szkło   

4. Bioodpady   

5. Odpady niebezpieczne   

6. Przeterminowane leki i chemikalia   

7. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki) 

  

8. Zużyte baterie i akumulatory   

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny   

10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe   

11. Zużyte opony (Limit: 8 szt./rok/nieruchomość)   

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe (Limit: 1m³/rok/ 

nieruchomość) 

  

13. Popiół i żużel paleniskowy   

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w Ornontowicach pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej                   

na terenie gminy Ornontowice oraz że nieruchomość ta została objęta gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu PSZOKa oraz że dostarczone 

odpady nie pochodzą z działalności gospodarczej, z remontu wymagającego pozwolenia ani 

z budowy, remontu, rozbiórki, na które jest wymagane pozwolenie lub zgłoszenie do organu 

administracji budowlano-architektonicznej. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż podana informacja jest niezgodna z prawdą, wyrażam 

zgodę na przeprowadzenie kontroli przez pracowników UG Ornontowice miejsca 

wytworzenia odpadów. 

Podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej:  

…………………………………………………………………. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Ornontowice 

reprezentowany przez Wójta Gminy Ornontowice, z siedzibą   w Ornontowicach, ul. 

Zwycięstwa 26a, e-mail: um@ornontowice.pl 

2. W Urzędzie Gminy Ornontowice został powołany Inspektor Ochrony Danych,                   

z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy: iod@ornontowice.pl                 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu realizacji 

obowiązków Administratora w związku z prowadzeniem punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach 

dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym              

je na zlecenie Administratora oraz innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania 

na podstawie obowiązującego  prawa. 

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

międzynarodowej.  

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również                             

w formie profilowania.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo                             

ich sprostowania.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej:  

 

…………………………………………………………………. 
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