
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU FUNKCJONOWANIA PSZOK dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych  na terenie
gminy  Lubin .                                                                        PRZYKŁAD

Lubin., dnia 04.11.2015 r.
          JAN KOWALSKI
                    imię i nazwisko

             GOLA 156b
                   miejsce zamieszkania

             8002034578
                     PESEL 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a),  oświadczam, iż dostarczone do PSZOK odpady wyszczególnione poniżej zostały
wytworzone na nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy Lubin w:
nazwa miejscowości:  GOLA   ulica …......................- ...................................
nr posesji/domu: 156b  nr lokalu …....--......…, której jestem: właścicielem/współwłaścicielem/ użytkownikiem/
posiadaczem/ lokatorem/inny sposób użytkowania (wpisać jaki …………………--…………...)1

Na potwierdzenie mojej tożsamości, miejsca zamieszkania oraz prawa do nieruchomości okazuję do wglądu
następujące dokumenty:
1.  Dowód osobisty nr AYT 2546 (nr dokumentu tożsamości)
2.  Dokument  wpłaty za odpady z dnia  11.10.2015r (data  oraz numer dokumentu  potwierdzającego prawo do
nieruchomości) 

Lp. Rodzaj dostarczonego odpadu
waga
[Mg]

1. Gruz

Wypełnia 
pracownik 
PSZOK

2. Zmieszane odpady remontowo-budowlane

3. Odpady zielone, w tym gałęzie,odpady ulegające biodegradacji,  odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe

5. Zużyte opony

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

7. Papier 

8. Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

9. Szkło

10. Zużyte baterie i akumulatory

11. Przeterminowane leki

12. Metale 

13 Chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin

Ponadto oświadczam, że:
1) Otrzymałem  i zapoznałem się z regulaminem funkcjonowania PSZOK-u  i  akceptuję go w całości.
2) Odpady wyszczególnione powyżej nie powstały w związku prowadzoną działalnością gospodarczą.
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Lubin (zs.  w Lubinie przy
ul.  Wł.  Łokietka  6)  oraz  przez  Konsorcjum firm  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Sp.  z  o.  zs  
w Lubinie (ul.  Rynek 28)  oraz  A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. zs w Zabrzu (ul.  Lecha 10), na potrzeby
weryfikacji  uprawnień do  korzystania  z  PSZOK-u,  sprawozdawczości  z  działalności  PSZOK-u  oraz
ewentualnego dochodzenia należności,  zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  .....................................................                                     . .……...... ........                    ................... ……..KOWALSKI...………………….............................................
podpis pracownika PSZOK-u    data                              czytelny podpis osoby dostarczającej odpady do PSZOK

1 Niepotrzebne skreślić.


