
 
Załącznik Nr 1  

Do Regulaminu PSZOK 

         ______________________________ 

 

            (miejscowość, data) 

 

______________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

______________________________ 

(miejsce zamieszkania) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a) , oświadczam, że dostarczone do PSZOK odpady, wyszczególnione poniżej, zostały 

wytworzone na  nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Zaklików, miejscowość 

___________________________ulica__________________ nr ____, nr lokalu ____, której jestem 

*właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem/ posiadaczem/ lokatorem/zarządcą/ inny sposób użytkowania 

________________________________________ 

Na potwierdzenie mojej tożsamości, okazuję do wglądu dokument ze zdjęciem**.    

Ponadto oświadczam, że:             

1/ Zapoznałem (am) się z Regulaminem funkcjonowania  PSZOK -u i akceptuję go w całości.   

2/ Odpady wyszczególnione powyżej nie powstały w związku z prowadzoną działalnością.   3/ 

3/Jestem upoważniony do dysponowania i wyzbycia się rzeczy przekazywanej do PSZOK. 

4/ Jestem objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dokonałem bieżącej opłaty z 

tego tytułu 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na obciążenie za ilość dostarczonych odpadów ponad limity określone w 

Uchwale NR XXIX/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pkt. 5 Regulaminu PSZOK zgodnie z obowiązującymi 

stawkami. 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić                                     

** jeśli odpady zostały dostarczone przez właściciela nieruchomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODPADY PRZYJMOWANE W PSZOK BEZ LIMITU 

Lp. Rodzaj Kod odpadu Masa (kg) Uwagi 

1. Papier 150101, 200101   

2. 
Przeterminowane 

leki 
200131, 200132   

3. 
Opakowania 

wielomateriałowe 
150105   

4. Szkło 150107, 200102   

5. 
 

Bioodpady 
200201, 200108,    

6. Chemikalia 

130101,130104,130105,130109,130110,150110,200126, 

200113,200114, 200115, 200121, 

200127,200128, 200129,200130,200180 

  

7. 
Zużyte baterie i 

akumulatory 
200133, 200134   

8. 

Zużyte sprzęty 

elektryczne i 

elektroniczne 

200123, 200135, 200136   

9. Odzież i tekstylia 200110, 200111   

10. Popiół 20 01 99   

ODPADY PRZYJMOWANE W PSZOK ODPŁATNIE / NIEODPŁATNIE * 

1. 
Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
200307  

do 100 kg 

nieodpłatnie / 

powyżej 

odpłatnie 

2. Zużyte opony 160103  

do 40 kg 

nieodpłatnie 

/powyżej 

odpłatnie 

3. 
Odpady budowlane 

i rozbiórkowe 

170101,170102,170103,170107,170180,170201,170202,170411, 

170604, 170802,170904, 200102, 170203,  17 0401, 

170403,170404,170405,170406,170407,170508 

 

do 100 kg 

nieodpłatnie 

/powyżej 

odpłatnie 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________    _______________________________ 

Data i czytelny podpis pracownika PSZOK- u    Data i czytelny podpis dostarczającego 

 

 

  


