Załącznik Nr 1 do Regulaminu świadczenia usług publicznych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych prowadzonych przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
PRZYJĘCIE ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
I.

DANE WYTWÓRCY ODPADÓW

Imię
ulica
nazwa)

* dotyczy osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osob. prawnej

Nazwisko / Nazwa*
(pełna

nr domu
Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

PESEL
II.

nr lokalu

NIP*
ADRES NIERUCHOMOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ LUB OKREŚLENIE LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ
POCHODZĄ ODPADY

ulica (pełna nazwa)

nr domu

nr lokalu
Szacunkowa ilość odpadów (na

III.

podst. informacji od
mieszkańca WYPEŁNIA
PRACOWNIK PSZOK

DOSTARCZONE ODPADY
Gruz (ceglany, betonowy, z glazury)

……………………..

Styropian

……………………..

Pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe (puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy itp.)
Odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy

……………………..

Odpady wielkogabarytowe ( w tym meble, dywany, wanny )

……………………..

Zużyty sprzęt RTV i AGD

……………………..

Odpady problemowe (w tym np. zniszczone parasole, odzież, kapelusze, paski, sprzęt sportowy)

……………………..

Odpady niebezpieczne(w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki,
)

……………………..

Inne

……………………..

IV.

UWAGI

V.

OŚWIADCZENIE/A I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ **

Oświadczam, że zapoznałem się treścią regulaminu PSZOK oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej. Wyrażam
zgodę na przeprowadzenie kontroli przez pracowników Urzędu Miejskiego miejsca wytworzenia odpadów, a w przypadku stwierdzenia, iż podana
informacja jest niezgodna z prawdą lub, że nie uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub przekroczono limity wagowe, o których
mowa w uchwale nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. oraz wyrażam zgodę na obciążenie fakturą VAT za
przyjęcie odpadów.

Bielsko-Biała

………………
(data)

..............................................................................................................
..
(podpis/y)

* w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, podpis/y powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania
danego podmiotu zgodnie z KRS
** w przypadku wystawienia Upoważnienia do transportu odpadów (Zał.nr 2 do Regulaminu Przyjmowania Odpadów do PSZOK) deklarację podpisuje
transportujący odpady

VI.

ADNOTACJE PSZOK

Imię i Nazwisko pracownika PSZOK

data...........................................podpis..................................................

