
Police, dn. …………………………………………  
 
 

………………………………………………………..  
Imię i nazwisko 
………………………………………………………..  
Telefon kontaktowy  i email 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że przekazuję następujące odpady komunalne budowlane 
 i rozbiórkowe: 

Rodzaj 
odpadu 

GRUZ PAPA WEŁNA 
MINERALNA 

STYROPIAN INNE 

Ilość w kg      

 
W/w odpady zostały wytworzone na terenie nieruchomości/lokalu zamieszkałej/ego, położonej/ego 
w ………………………………………………., przy ul. …………………………………………………nr posesji/lokalu …………… 
w   ramach   prowadzonych    we    własnym    zakresie    drobnych   robót  remontowo-budowlanych. 
Dostarczone    odpady    zostały    wytworzone    przez    osoby    zamieszkujące   we    wskazanej 
nieruchomości/lokalu i pochodzą z gospodarstwa domowego funkcjonującego w tej nieruchomości. 
Ponadto oświadczam, że: 

1) mieszkam na terenie Gminy Police i jestem objęty/a systemem gospodarki oraz wniosłem/am 
opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

2) zapoznałem/am się z treścią regulaminu PSZOK; 
3) dostarczone odpady nie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

W przypadku stwierdzenia, iż podana informacja jest niezgodna z prawdą lub przekroczono limity 
wagowe, o których mowa w Regulaminie PSZOK wyrażam zgodę na obciążenie za przyjęcie odpadów. 
 
 

                ……………………………………….. 
Data i podpis 

 
Pouczenie: 

• Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową przyjęcia dostarczonych odpadów 

przez Operatora PSZOK. 

• Art. 233 KK §1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

• W przypadku fałszywego zeznania, osoba składająca oświadczenie podlega odpowiedzialności 

odszkodowawczej na zasadach ogólnych. 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Policach od dnia 25 maja 2018 roku w związku z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 

kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

      Burmistrz Polic  

      72-010 Police,  

      ul. Stefana Batorego 3 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz innych ustaw.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom 

uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku po 

ustaniu celu przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na 

podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.   

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania. 

 

 

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

(Data i czytelny podpis) 

mailto:iod@police.pl

