
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK 

 

PRZYJĘCIE ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
 

 

A. Przekazujący odpady 

1. Rodzaj podmiotu                                                    □ Właściciel nieruchomości                      □ Wykonujący usługę transportu                                                             

2. Rodzaj nieruchomości                                      □ nieruchomość zamieszkała                      □ nieruchomość niezamieszkała                   

B. Dane przekazującego odpady 
3. Imię i nazwisko/Pełna nazwa  4. PESEL/NIP i REGON 

B.1. Adres zamieszkania/adres siedziby 

5. Kraj 6. Województwo 

7. Gmina 8. Ulica 

9. Miejscowość 10. Kod pocztowy 

B.2. Adres nieruchomości,  z której pochodzą odpady 

11. Miejscowość 12. Ulica  

13. Nr domu 14. Nr lokalu 

C. Dane świadczącego usługę transportu odpadów 

15. Imię i nazwisko/Pełna nazwa*                           * dotyczy firm 16. PESEL/NIP i REGON*                                 * dotyczy firm   

C.1. Adres zamieszkania/adres siedziby 

17. Kraj 18. Województwo 

19. Gmina 20. Ulica 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 

D. Dostarczone odpady  szacunkowa (masa, objętość, ilość)* 

 przeterminowane leki i opakowania po lekach   

 przeterminowane chemikalia np. farby, tusze, oleje, 

rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, nawozy 

sztuczne itp.  i opakowania po chemikaliach 

 

 zużyte baterie i akumulatory  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

 świetlówki  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe  

 zużyte opony  

 odpady zielone  

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne 
 

 tworzywa sztuczne  

 szkło  

*proszę wskazać jednostkę np. szt., m3, kg 

E.  Podpis składającego formularz 

 

….………………. ………………….………… 
                        (miejscowość i data)                                                                                                                                      ( podpis składającego formularz) 

F.  Adnotacje PSZOK 
Rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady  

Adnotacje 

 

Imię i nazwisko pracownika PSZOK                              data………………………………podpis………………………… 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK 

 
 

Zębowice, dnia ………..………………………… r. 

 

 

UPOWAŻNIENIE DLA TRANSPORTUJĄCEGO 

 

 

Ja, niżej podpisany 

imię: ……………………………………………. nazwisko: …………………………………………… 

PESEL: ………………………………………….. 

zamieszkały: ul. ……………………………………………… nr domu ………… nr lokalu ……….…. 

miejscowość: ………………………………………………… kod pocztowy: …...….. - ……….……... 

 

upoważniam 

 

imię nazwisko/nazwa firmy:: …………………………………….……………………………….…….. 

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

PESEL: ……………………………………….. 

NIP**……………………………………………. 

zamieszkały: ul. …………………………..……………… nr domu ……..…… nr lokalu ……………. 

miejscowość: ………………………………………..…… kod pocztowy: ……….…… - ……………. 

do oddania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów wytworzonych na 

nieruchomości położonej w Gminie Zębowice, w miejscowości……………………………………. 

przy ul. ………………………………………….…… nr domu…….…..… nr lokalu…………………, 

której jestem: 

właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, najemcą/dzierżawcą, 

inne……………………………………………………………………………….. *. 

 

 

 

…………………………………………………… 

(podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

**dotyczy firm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


