Załącznik Nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym
Kotórz Mały, dnia …………………………

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA GMINY TURAWA
Ja niżej podpisany …………………………………………………..………………………………………..........
(imię i nazwisko/ nazwa1)

zamieszkały/ z siedzibą w ………………………….……………. przy ul. ….…………………….………
numer telefonu
kontaktowego2
………………………..................
oświadczam,
że
dostarczone
osobiście / w moim imieniu3 niżej wymienione odpady komunalne:
Lp.
Rodzaj odpadu
Ilość4
1.
2.
3.
4.
5.
1

zostały wytworzone na terenie Gminy Turawa na nieruchomości zamieszkałej położonej
w miejscowości………………………………..….…. przy ul. …….……..………..… nr domu/mieszkania …..,
której jestem właścicielem5 i uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tej nieruchomości.
Wyżej wymienione odpady będą dostarczone (przetransportowane) do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym przez (wypełnić, jeżeli dotyczy o dane osoby transportującej
odpady: imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………….
samochodem o numerze rejestracyjnym …………………………………………………………………….........
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
Turawa 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 w Kotorzu Małym, który jest dostępny w PSZOK oraz na stronie internetowej
www.turawa.pl. Oświadczam, że wymienione odpady komunalne nie powstały w związku z prowadzoną
przeze mnie działalnością gospodarczą lub rolniczą.
…………………………………………………..
Czytelny podpis składającego oświadczenie

..………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis osoby transportującej odpad
(jeżeli dotyczy)

1)

Należy wypełnić, jeśli dotyczy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.
Numer kontaktowy podany na podstawie zgody osoby.
3)
Niepotrzebne skreślić.
4)
Wypełnić w przypadku odpadów limitowanych tj: odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych lub zużytych opon.
5)
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.
2)

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Turawa z siedzibą w Turawie (46-045) przy ul. Opolskiej 39c.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@turawa.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa.
7. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, a brak podania danych uniemożliwia przyjęcie odpadów komunalnych.

