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Usługi Komunalne Sp. z o. o., z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Wiosny Ludów 3,  63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61/285 40 68  sekretariat@uk-sroda.pl  www.uk-sroda.pl 

 

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA W IMIENIU KTÓREGO ODPADY TRANSPORTUJE 

PODMIOT ZEWNĘTRZNY 

 
Oświadczam iż Ja, ………………………….……………………..…………………………………………………… dostarczyłam/em odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

przy ulicy Nad Strugą  7 w Środzie Wielkopolskiej, będąc świadoma/y art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach, który mówi : wytwórca odpadów 

- rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca 

odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub 

składu tych odpadów; „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 

obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, 

chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej” następujące rodzaje odpadów  

 
 Wyżej wymienione odpady zostały wytworzone w gospodarstwie domowym i nie pochodzą z prowadzonej 
działalności gospodarczej lub rolniczej. Ponadto akceptuję Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ulicy Nad Strugą 7 w Środzie Wielkopolskiej. 
Adres wytworzenia odpadów : 63 -000 Środa Wielkopolska ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

W moim imieniu firmą transportującą odpady jest : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

   

 

    

…………………………………………………….……….…………..   …………………….……………………………………………………. 

 czytelny podpis właściciela nieruchomości na której wytworzono odpady   pieczęć i podpis firmy transportującej odpady w imieniu mieszkańca 

 

  Odpady ulegające biodegradacji ( trawa i liście )  …………………………………………………………………………………. 

 Odpady ulegające biodegradacji ( gałęzie )  …………………………………………………………………………………. 

 Odpady poremontowe ( gruz budowlany )  …………………………………………………………………………………. 

 Odpady poremontowe (zmieszane)   …………………………………………………………………………………. 

 Odpady poremontowe (styropian)   …………………………………………………………………………………. 

 Odpady poremontowe (odpadowa papa)  …………………………………………………………………………………. 

 Odpady wielkogabarytowe     …………………………………………………………………………………. 

 Zużyte opony od pojazdów do 3,5tony    …………………………………………………………………………………. 

 Przeterminowane leki     …………………………………………………………………………………. 

 Opakowania po farbach i lakierach   …………………………………………………………………………………. 

 Szkło       …………………………………………………………………………………. 

 Papier i tektura      …………………………………………………………………………………. 

 Tworzywa sztuczne     …………………………………………………………………………………. 

 Elektro sprzęty      …………………………………………………………………………………. 

 Inne nie wymienione podlegające PSZOK  …………………………………………………………………………………. 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją zadania 

w interesie publicznym. 

 

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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Środa Wielkopolska; 

 

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej: Łukasz Gąsiorek, 

e-mail: iod@lesny.com.pl 

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w interesie publicznym związanych z utrzymaniem 

porządku i czystości w gminach w tym prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa, a także podmioty realizujące obsługę w zakresie 

realizacji zadania, w tym operator punktu selektywnej zbiórki odpadów spółka Usługi Komunalne sp. z o.o. 

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

 

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 

Administratora. 

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a 

także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO. 

 

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych 

osobowych będzie niemożnością zrealizowania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, 

w tym profilowaniu. 
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