Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

SPOSÓB WYPEŁNIENIA WNIOSKU:
- wypełniać czytelnie pola jasne,
- zaznaczyć znakiem „X” właściwe pola

Potwierdzenie wpływu

WNIOSEK
o przekazanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowości Tarczyn
Miejsce składania:

Urząd Miejski w Tarczynie ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

TERMIN ODDANIA ODPADÓW DO PSZOK (miesiąc-rok):

_______–________r.

I. DANE WNIOSKODAWCY – WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
OSOBA FIZYCZNA:
IMIĘ

NAZWISKO

PESEL

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

ZARZĄD1
NAZWA

NIP

REGON
–

NR TELEFONU

–

–

ADRES E-MAIL

II. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
GMINA

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

POCZTA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

–

III. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK (dalej zwanej „nieruchomością”)
Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwe)
Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Adres nieruchomości
Jak w/w adres zamieszkania / siedziby
MIEJSCOWOŚĆ

Adres określony poniżej
KOD POCZTOWY
–

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

IV. DOSTARCZONE ODPADY

Szacowana ilość odpadów (szt., kg,
m2, m3, worki)

papier (wymienić rodzaje oddawanych odpadów np. karton itp.):
-………………………………………………………………………………..………………

………………………………

-………………………………………………………………………………..………………

……………………………….

-……………………………………………………………………………...…………………

……………………………….

1

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, ZARZĄD WSPÓLNOTY, ZARZĄD POWIERZONY.

szkło (wymienić rodzaje oddawanych odpadów):
-……………………………………………………………………………...…………………

………………………………..

-…………………………………………………………………………………..……………

………………………………..

-………………………………………………………………………………………..………

………………………………..

tworzywa sztuczne (wymienić rodzaje oddawanych odpadów):
-……………………………………………………………………..…………………………

……………………………….

-…………………………………………………………………..……………………………

……………………………….

-……………………………………………….………………….……………………………

……………………………….

opakowania wielomateriałowe (wymienić rodzaje oddawanych odpadów):
-……………………………………………………………..…………………………………

……………………………….

metale (wymienić rodzaje oddawanych odpadów):
-…………………………………………………………………………………..……………

………………………………..

-…………………………………………………………………………………..……………

………………………………..

odpady ulegające biodegradacji (wymienić rodzaje oddawanych odpadów np. trawa,
liście, gałęzie):
-………………………………………………………………………..………………………

……………………………….

-………………………………………………………………………..………………………

……………………………….

popiół i żużel (wymienić rodzaje oddawanych odpadów): -……………….……………..

……………………………….

zużyte baterie i akumulatory (wymienić rodzaje oddawanych odpadów):
-…………………………………………………………………….……….…………………

………………………………….

-…………………………………………………………………………….…………………

………………………………….

przeterminowane leki

…………………………………

chemikalia (wymienić rodzaje oddawanych odpadów np. opakowania po farbach,
rozpuszczalnikach, pozostałości farb, tuszy, klejów, itp.)
-………………………………………………………………………………………………

…..………..…………………

-……………………………………………………………………………….……………....

…….…………………………

meble i inne odpady wielkogabarytowe (wymienić rodzaje oddawanych odpadów
np. łóżko, fotel, szafa, regał, krzesło, dywan, okna lub drzwi bez szyb, itp.):
-……………………………………………………………………….…………….…………

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

-…………………………………………………………………………………...……………

………………………………….

-…………………………………………………………………………………..……………

………………………………….

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wymienić rodzaje oddawanych odpadów
np. telewizor, pralka, itp.):
-……………………………………………………………………………………..…………

……………………………......

-…………………………………………………………………………………………..……

………………………………..

-……………………………………………………………………………………………..…

………………………………..

zużyte opony (podać rozmiar opon):
-…………………………………………………………………………………………...…....

…………………………………

-……………………………………………………………………….…………………….…

…………………………………

odpady budowlane i rozbiórkowe wyłącznie pochodzące z remontów wykonywanych we
własnym zakresie. Prace nieobjęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia bądź zgłoszenia
wykonania robót budowlanych
(opis zakresu prac remontowych oraz rodzaj powstałych odpadów):
-………………………………………………………………………………………………...

……………………………….

-…………………………………………………………………………….…………………..

……………………………….

-…………………………………………………………………………………………...……

……………………………….

-………………………………………………………………………………………………..

……………………………….

-………………………………………………………………………………………….……

……………………………….

odpady
niekwalifikujące
się
do
odpadów
medycznych
powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i
strzykawki:
tekstylia i odzież (wymienić rodzaje oddawanych odpadów):

……………………………….
……………………………….

-………………………………………………………………………………………..………

…………………………….

-…………………………………………………………………………..……………………

…………………………….

V. UWAGI / WYJAŚNIENIA DODATKOWE

VI. ZAŁĄCZNIKI
- Potwierdzenie o uiszczaniu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (dot. mieszkańców Spółdzielni
Mieszkaniowych).

…………………………………………...
VII. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
- Oświadczam, że zapoznałem się treścią Regulaminu PSZOK oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności
gospodarczej, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzą wyłącznie z drobnych prac remontowych. Wyrażam zgodę
na przeprowadzenie kontroli przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie miejsca wytworzenia odpadów.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego.
W przypadku fałszywego oświadczenia Składający podlega odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

Tarczyn, dnia _______–_______–________r.
(dzień-miesiąc-rok)

……………………………………………….
(czytelny podpis)

Klauzula zgody
Ja niżej podpisana (y) wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawie rozpatrzenia wniosku o przekazanie
odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Tarczyn przez pracowników Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Tarczynie z siedzibą przy ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555
Tarczyn za pośrednictwem:
Nr telefonu ………….………………………...………………..
Adres e-mail …………………...……………………………….
Jednocześnie oświadczam, że zostałam (em) poinformowana (y) o przysługującym mi prawie wycofania zgody w każdym
momencie w drodze oświadczenia , o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, na ich przetwarzanie, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:
•

Administratorem Państwa danych
J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.

osobowych

jest

Burmistrz

Tarczyna,

z

siedzibą

przy

ul.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Suwarską. W celu uzyskania informacji na
temat przetwarzania danych można skontaktować się z Inspektorem : na adres email: inspektor@tarczyn.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora;
•

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu
rozpatrzenia wniosku o przekazanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
miejscowości Tarczyn w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na podstawie której to postępowanie jest prowadzone.

•
•

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, i nie krócej niż przewidują to
przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

•

Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

− posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, oraz prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
•

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;

•

Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, są Państwo obowiązani do ich podania a
konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe w tym celu będą
pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych
rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą.
nie przysługuje Państwu:

•
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;

−

prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną:

……………………………………..
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

