
Załącznik  do Regulaminu Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

 

Administratorem Pana/Pani  danych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.  Przekazane dane będą zbierane i 

przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji i źródła pochodzenia odpadów dostarczanych na PSZOK. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązku 

sprawozdawczego. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Składający oświadczenie oraz osoba 

dostarczająca odpady mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i  wynika z  art.  9q 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010 ze zm.). 

 

Krapkowice, dnia ………………………………… 

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA GMINY KRAPKOWICE  

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………….…………………….………….…  
(imię i nazwisko/ Nazwa) 

zamieszkały w/ z siedzibą ………………………….……………………………… przy ul.  …………………….………….……….………………  

numer telefonu kontaktowego …………………………..... oświadczam, że dostarczone osobiście / w moim imieniu 1 
niżej wymienione odpady komunalne (w poz. 1 do 3 pracownik obsługujący PSZOK wpisuje ilość w kg,            
w poz. od 4 do 11 osoba składająca oświadczenie zaznacza X, przy frakcji odpadów, które dostarcza):  
 

Lp Rodzaj odpadu Ilość Lp Rodzaj odpadu  Ilość  

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe    7. Papier   

2. Odpady wielkogabarytowe   8. Tworzywa sztuczne  

3. Zużyte opony   9. Odzież, tekstylia  

4. Odpady biodegradowalne    10. Odpady niebezpieczne  

5. Popiół    
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

6. Szkło  

zostały    wytworzone   na terenie Gminy Krapkowice na nieruchomości zamieszkałej położonej w  
 
…………………………………………..…………. przy ul.…………………………………………………nr domu/mieszkania …………………, 
                  (miejscowość)                                                              
której jestem właścicielem (przez właściciela nieruchomości należy rozumieć  także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).  

               Wyżej wymienione odpady będą dostarczone (przetransportowane) do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych przez (wypełnić, jeżeli dotyczy o dane osoby transportującej odpady, imię i 
nazwisko,  adres zamieszkania ): ………………………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że znana jest mi uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Krapkowice  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, który jest dostępny w punkcie PSZOK oraz na stronie internetowej  
www.krapkowice.pl;  

               Oświadczam, że wymienione odpady komunalne nie powstały w związku z prowadzoną przeze mnie 
działalnością gospodarczą.  
 
 
…………………………………………………………………                                   ….……………………………………………………….. 
              Czytelny podpis składającego oświadczenie                      Data i czytelny podpis osoby transportującej odpad        
                                                                                                                                                                                              (jeżeli dotyczy)  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  


