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ZARZĄDZENIE NR OR.0050.94.2022 

WÓJTA GMINY TURAWA 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Kotorzu Małym 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 559 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu 

Małym" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr OR.0050.51.2021 Wójta Gminy Turawa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie 

Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

 

  

 

 

Wójt Gminy Turawa 

                /-/ Dominik Pikos
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Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.94.2022 

Wójta Gminy Turawa 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W KOTORZU MAŁYM 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, zwanego dalej PSZOK. 

2. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Gminy Turawa, w Kotorzu Małym, przy ul. Wodnej 18A. 

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym prowadzony jest przez Gminę 

Turawa. 

4. PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach: 

1) wtorek, środa, piątek w godzinach 11:00 - 17:00 w miesiącach kwiecień – październik; 

2) wtorek, środa, piątek w godzinach 10:30 - 16:30 w miesiącach listopad – marzec; 

3) każda ostatnia sobota miesiąca w godzinach 9:00 - 14:00; 

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiej Soboty, 24 i 31 grudnia. 

5. PSZOK przyjmuje odpady zgodnie z niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem możliwości nie przyjęcia 

odpadów w sytuacji, gdy kontener na dany rodzaj odpadu jest pełny lub gdy kontener został zabrany do 

opróżnienia. 

6. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów w PSZOK może być okresowo wstrzymane. 

Informacje o tym fakcie zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Turawa (www.turawa.pl) oraz 

w PSZOK. 

7. Korzystanie z PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

§ 2. 1. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Turawa po złożeniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia o pochodzeniu odpadów, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

tożsamość i/lub dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. W przypadku dostarczenia odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę dostarczającą odpady w imieniu 

mieszkańca gminy Turawa, osoba ta jest zobowiązana do podania swoich danych identyfikacyjnych tj. imię, 

nazwisko, numer samochodu rejestracyjnego transportującego odpady oraz podpisania oświadczenia 

o pochodzeniu odpadów, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (np.: spółdzielni 

mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej) Zarządca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania 

oświadczenia o pochodzeniu odpadów, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w którym 

wskaże adres pochodzenia odpadów. Osoba dostarczająca odpady również zobowiązana jest do podania swoich 

danych identyfikacyjnych tj. imię, nazwisko, numer samochodu rejestracyjnego transportującego odpady oraz 

podpisania w/w oświadczenia o pochodzeniu odpadów. 

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

5. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie 

i  nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. 

6. Ilość i rodzaj przyjmowanych do PSZOK odpadów komunalnych oraz ich limity określa załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

7. Ilość dostarczonych odpadów komunalnych nie jest limitowana, za wyjątkiem: 
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1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość limituje się do 500 kg/rok od właściciela 

nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się przez to właściciela jednego 

samodzielnego lokalu); 

2) mebli i odpadów wielkogabarytowych, których ilość limituje się do 300 kg/rok od właściciela 

nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej rozumie się przez to właściciela jednego 

samodzielnego lokalu); 

3) zużytych opon pochodzących z samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, których ilość 

limituje się do 4 szt./rok od właściciela nieruchomości/lokalu mieszkalnego (w zabudowie wielorodzinnej 

rozumie się przez to właściciela jednego samodzielnego lokalu). 

8. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) odpady zawierające azbest; 

3) części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe); 

4) odpady niebezpieczne, których nie można w wiarygodny sposób zidentyfikować (brak etykiet); 

5) odpady w nieszczelnych (cieknących) opakowaniach; 

6) sprzęt budowlany i rolniczy; 

7) butle gazowe; 

8) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych; 

9) odpady poprodukcyjne, odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej. 

9. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów: 

1) których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe; 

2) jeżeli zostały dostarczone w ilości ponad limity ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu; 

3) gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane; 

4) nieprawidłowo zabezpieczonych; 

5) odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu; 

6) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów; 

7) niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o nieznanym składzie; 

8) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

10. Odpady  niebezpieczne  muszą  być  oznakowane  lub  znajdować  się  w  opakowaniach 

umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym razie pracownik PSZOK może domówić ich przyjęcia. 

11. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) opakowaniach 

oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadów. 

12. Bioodpady należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera. 

13. Bioodpady w postaci gałęzi i krzewów muszą być rozdrobnione. 

14. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane 

kompletne (w całości). 

15. Meble dostarczone do PSZOK muszą być rozkręcone i rozmontowane. 

16. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na: 

1) gruz ceglany; 

2) odpady z betonu, gruzu i ceramiki (zmieszany gruz); 

3) materiały izolacyjne (styropian, wełna); 
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4) odpadową papę; 

5) zmieszane odpady budowlane. 

17. PSZOK przyjmuje odpady remontowo – budowlane, pochodzące wyłącznie 

z remontów prowadzonych we własnym zakresie. 

18. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK od wykonawców robót 

budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 3. 1. Na terenie PSZOK będą gromadzone przedmioty używane, które nadają się do dalszego 

użytkowania.  

2. Do PSZOK można oddać rzeczy używane, niestanowiące odpadu celem ponownego ich wykorzystania, 

takie jak: meble, lampy, doniczki, zabawki, rowery, itp. Przedmioty muszą być sprawne, nieuszkodzone, 

w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. 

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu danej rzeczy do ponownego użycia podejmuje pracownik PSZOK. 

4. Przedmioty można nabyć bezpłatnie, po zgłoszeniu pracownikowi PSZOK, który prowadzi ewidencję 

rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia. 

5. Gmina Turawa nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i jakościowy używanych przedmiotów. 

6. Nabywca przedmiotu zobowiązany jest do podpisania dokumentu nieodpłatnego nabycia przedmiotu, 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, oświadczając jednocześnie, iż został poinformowany 

o tym, że przedmiot jest używany oraz znany jest mu stan techniczny przedmiotu i nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń wobec Gminy Turawa w związku z nabywanym przedmiotem. 

§ 4. 1. Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

2. Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczone pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony. 

3. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK. 

4. Obiekt PSZOK jest monitorowany. 

5. Na terenie PSZOK jednocześnie mogą znajdować się maksymalnie dwa pojazdy dostarczające odpady. 

Opuszczenie terenu PSZOK przez jeden pojazd zwalnia miejsce dla pojazdu oczekującego w kolejce do wjazdu 

na PSZOK. 

6. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów przyjmowanych do 

PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia. 

7. Na polecenie pracownika PSZOK należy dokonać zważenia dostarczonych odpadów. 

8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK we własnym zakresie dokonuje ich rozładunku 

i umieszczenia w poszczególnych kontenerach lub pojemnikach, po uprzednim uzyskaniu informacji od 

pracownika PSZOK. 

9. Pracownik PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów, wskazuje 

jedynie miejsce lub pojemnik, w którym dostarczający odpady powinien umieścić odpad. 

10. W przypadku umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest 

zobowiązany do ich posortowania i umieszczenia w pojemniku lub pojemnikach wskazanych przez pracownika 

PSZOK. 

11. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych 

i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, na paletach, w pomieszczeniach bądź w wyznaczonych miejscach 

w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

12. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

13. Na terenie PSZOK zakazuje się przebywania dzieci. 
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14. W trakcie załadunku kontenerów i pojemników przez firmę odbierającą odpady na terenie PSZOK 

nie może przebywać żadna osoba za wyjątkiem pracownika PSZOK. 

15. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

1) przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz 

sposobu poruszania się po PSZOK; 

2) w przypadku dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych lub 

zużytych opon w ilości większej, niż określono w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu, mieszkaniec 

jest zobowiązany do zabrania nadwyżki odpadu; 

3) zachowania wymogów BHP i Ppoż. w tym bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego 

ognia na terenie PSZOK; 

4) zachowania czystości – w przypadku zanieczyszczenia terenu PSZOK na skutek rozładunku odpadów, 

osoba dostarczająca zobowiązana jest do jego uprzątnięcia we własnym zakresie; 

5) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

§ 5. Regulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowej Gminy Turawa (www.turawa.pl), na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa oraz w PSZOK w Kotorzu Małym. 

 

 

 

 

http://www.turawa.pl/
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym 

Kotórz Mały, dnia …………………………  

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA GMINY TURAWA 

Ja niżej podpisany …………………………………………………..……………………………………….......... 
(imię i nazwisko/ nazwa1) 

zamieszkały/ z siedzibą
1
 w ………………………….……………. przy ul. ….…………………….……… 

numer telefonu kontaktowego
2
 ……………………….................. oświadczam, że dostarczone 

osobiście / w moim imieniu
3
 niżej wymienione odpady komunalne: 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość
4
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 

zostały wytworzone na terenie Gminy Turawa na nieruchomości zamieszkałej położonej 

w miejscowości………………………………..….…. przy ul. …….……..………..… nr domu/mieszkania ….., 

której jestem właścicielem
5
 i uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tej nieruchomości. 

Wyżej wymienione odpady będą dostarczone (przetransportowane) do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym przez (wypełnić, jeżeli dotyczy o dane osoby transportującej 

odpady: imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………. 

samochodem o numerze rejestracyjnym ……………………………………………………………………......... 

Oświadczam, że znana jest mi uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym, który jest dostępny w PSZOK oraz na stronie internetowej  

www.turawa.pl. Oświadczam, że wymienione odpady komunalne nie powstały w związku z prowadzoną 

przeze mnie działalnością gospodarczą lub rolniczą. 
 

 

 

 
 

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

                      Czytelny podpis składającego oświadczenie                                               Data i czytelny podpis osoby transportującej odpad   

                                                                                                                                                                        (jeżeli dotyczy)                                                      

                                                      
1) 

 Należy wypełnić, jeśli dotyczy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. 
2) 

 Numer kontaktowy podany na podstawie zgody osoby. 
3) 

 Niepotrzebne skreślić. 
4) 

 Wypełnić w przypadku odpadów limitowanych tj: odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych lub zużytych opon. 
5) 

 Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Turawa z siedzibą w Turawie (46-045) przy ul. Opolskiej 39c. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@turawa.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa. 
7. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, a brak podania danych uniemożliwia przyjęcie odpadów komunalnych. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym 

RODZAJE I ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZYJMOWANYCH  W PSZOK 

Rodzaj odpadu Charakterystyka  Ilość odpadów  

Tworzywa sztuczne 

opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, 

plastikowe opakowania po żywności np. jogurtach, 

margarynach, butelki PET, opakowania po kosmetykach, 

płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe koszyczki 

po owocach, nakrętki  od butelek, plastikowe worki, torebki i 

reklamówki 

bez ograniczeń  

Metale  bez ograniczeń 

Opakowania 

wielomateriałowe 

kartoniki po mleku i sokach bez ograniczeń  

Papier 

opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), 

papier i tektura (makulatura, gazety  i czasopisma, zużyte 

zeszyty i stare książki, katalogi, prospekty, kalendarze, 

papierowe torby na zakupy) 

 bez ograniczeń  

Szkło 
opakowania szklane bez zawartości (m.in. takie jak: słoiki, 

butelki, szklane opakowania po kosmetykach) 
bez ograniczeń  

Bioodpady 

odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone (skoszona 

trawa, liście, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów)  

bez ograniczeń - 

dla mieszkańców, 

którzy nie 

zadeklarowali 

przydomowego 

kompostowania 

bioodpadów 

Meble i inne 

odpady 

wielkogabarytowe 

meble, meblościanki, meble tapicerowane, łóżka, materace  z 

łóżek, dywany, wykładziny, stoły, krzesła, biurka 
300 

kg/nieruchomość/rok  

Odpady budowlane  

i rozbiórkowe 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  i remontów, 

gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia, drewno, odpadowa papa, materiały 

izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01  i 17 06 03 

powstałe w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i 

remontowych przeprowadzonych w gospodarstwach 

domowych indywidualnie  przez mieszkańców, a także okna, 

drzwi, wanny, brodziki, ubikacje, umywalki   

500 

kg/nieruchomość/rok 

Zużyty sprzęt 

elektryczny 

i elektroniczny 

lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony, zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne (np.: pralki, piekarniki, 

zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, telefony 

komórkowe, telefony stacjonarne, aparaty fotograficzne, 

maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, monitory, 

telewizory, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory, 

grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, 

żelazka, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, inne 

urządzenia kuchenne, zabawki zasilane baterią lub podłączane 

do prądu) 

bez ograniczeń  

Zużyte opony opony z samochodów osobowych i jednośladów  
4 szt./nieruchomość/  

rok  
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Odpady 

niebezpieczne 

rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony 

roślin, farby, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty 

zawierające substancje niebezpieczne oraz inne niż wymienione 

w 20 01 29,   

bez ograniczeń  

Zużyte baterie  

i akumulatory 
baterie i akumulatory  bez ograniczeń  

Przeterminowane 

leki i chemikalia 
leki inne niż wymienione w 20 01 31  bez ograniczeń  

Odpady 

wytworzone 

podczas iniekcji 

domowych 

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 

bez ograniczeń  

Odzież, tekstylia 
odzież i tekstylia (ubrania, ręczniki, ściereczki i szmatki 

niezanieczyszczone smarami)  
bez ograniczeń  
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym 

 

 

 

Kotórz Mały, dnia ....………………….. 

 

DOKUMENT NIEODPŁATNEGO NABYCIA UŻYWANEGO PRZEDMIOTU 

Z PSZOK 

Na podstawie § 3 Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

Gmina Turawa przekazuje Nabywcy rzecz używaną. 

Nabywca: 

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

 

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

(imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

 

oświadcza, iż odebrany przedmiot pn. ………………………………………………..…………………..….........  

 

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

 

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

zostanie przeznaczony do użytku własnego, że zna jego stan techniczny i nie będzie wnosił żadnych roszczeń 

wobec Gminy Turawa w związku z nabywanym przedmiotem. 

 

 

           Wydał:              Nabywca: 

 

       ..……………………………..                .….....……………………….. 
                         (czytelny podpis)                 (czytelny podpis) 

  
 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Turawa z siedzibą w Turawie (46-045) przy ul. Opolskiej 39c. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@turawa.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), związanej z nieodpłatnym nabyciem używanego przedmiotu 

z PSZOK. 
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa. 

7. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, a brak podania danych uniemożliwia nieodpłatne nabycie używanego przedmiotu. 


