
Załącznik nr  2 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suszcu 

UPOWAŻNIENIE  

Ja, niżej podpisany/a:  
imię: ………….……………………………. nazwisko: …………….……………………………….. 
adres: ul. ……..…………………......................... nr domu ……………………  nr lokalu ….…….. 
miejscowość: ……………………………………………....… kod pocztowy: …........ - …..……… , 

 
upoważniam 

 
imię: ………….…………………………… nazwisko: …………….……………………………….. 
nazwa*: ……………………………………………………………………………………………… 
adres: ul. …………..…………………...................... nr domu ……………  nr lokalu ….…………….. 
miejscowość: ……………………………………………....….. kod pocztowy: …........ - …..……… 

 

do oddania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suszcu niżej 
wskazanych rodzajów odpadów: 
 
ZAZNACZYĆ 
WŁAŚCIWE 
POLE 

RODZAJ DOSTARCZONYCH ODPADÓW 
Ilość odpadów  

(np. szt., litry, m2) 

UWAGI 
(wypełnia pracownik 

PSZOK) 
 Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne pochodzące z 

drobnych remontów, wykonywanych we własnym zakresie 
  

 Bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i 
ogrodów 

  

 Inne bioodpady stanowiące odpady komunalne   

 Popiół (w miesiącach od czerwca do sierpnia)   

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny   

 Odpady niebezpieczne   

 Papier   

 Tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe   

 Szkło   

 Metale   

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe   

 Zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, 
urządzeń przemysłowych i ciągników rolniczych) 

  

 Odpady tekstyliów i odzieży   

 Przeterminowane leki i chemikalia   

 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 

  

 Zużyte baterie i akumulatory   
 

 
Oświadczam, iż wyżej wymienione odpady zostały wytworzone na nieruchomości zamieszkałej           
w Gminie Suszec znajdującej się przy ul. ………………………………..……..… nr domu ………. 
nr lokalu …….., której jestem: właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
zarządcą, najemcą/dzierżawcą, pełnomocnikiem władającego nieruchomością, inne ………..…. ** 
 
 
 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
1. "EKO" M. GOLIK, J. KONSEK, A. SERWOTKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Rybniku,                  
ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik (biuro@eko.rybnik.pl) jako administrator danych informuje, że Pani/a 
dane będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, jakim jest 
weryfikacja możliwości korzystania z PSZOK oraz realizacja obowiązku sprawozdawczego zgodnie                
z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO).  
2. Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 
sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 
prawa co oznacza przede wszystkim upoważnione organy Gminy Suszec oraz podmiotom, którym 
administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym                  
do tych czynności, jak obsługa informatyczna.  
4. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje Panu/i prawo 
wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).  
5. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888 ze zm.).  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. 
Następnie będą przetwarzanie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny                        
do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych.  
7. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym 
przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@eko.rybnik.pl. Więcej informacji           
o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w siedzibie administratora oraz na stronie 
internetowej pod adresem http://eko.rybnik.pl/files/component_files/rodon201.pdf   

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Suszcu oraz klauzulą informacyjną RODO, a także          
że dostarczone odpady nie pochodzą  z prowadzonej działalności gospodarczej/rolniczej. 

 

                                                                                                                                                                                                                  
……………………………………………                                                          
            data i podpis upoważniającego      …………………………………... 

           data i podpis upoważnionego 
 
 

VI. ADNOTACJE PSZOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imię i Nazwisko pracownika PSZOK      data........................................… podpis ...............................… 

 
* wypełnić, gdy transportującym jest przedsiębiorca 
** niepotrzebne skreślić 


