
 

 

Domaszowice, dn. ……………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany ........................................................................................................................ 
(imię i nazwisko/Nazwa) 

zamieszkały/a w…………………………...............przy ul. ……………………………… 
numer domu/mieszkania …………..,numer telefonu kontaktowego ..........................................  
oświadczam, że dostarczone osobiście / w moim imieniu1  przez……………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…… 

(wypełnić, jeżeli dotyczy, o dane osoby transportującej odpady, imię i nazwisko, adres zamieszkania ) 

 
 niżej wymienione odpady komunalne: 
 

odpadowy toner drukarski, tusze, farby, 
syntetyczne oleje hydrauliczne, 
opakowania (bez zawartości) z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, 
szkła, opakowania wielomateriałowe oraz opakowania z tekstyliów, 
odpady betonu, gruz budowlany oraz gruz ceglany z rozbiórek i remontów 
prowadzonych we własnym zakresie, w ilości …………………… kg , 
papier i tektura, gazety, katalogi, reklamówki papierowe, 
szkło, 
bioodpady (odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych), 
odzież, 
tekstylia, 
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, świetlówki liniowe do długości 
1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe, 
urządzenia zawierające freony, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające 
freon, 
leki z wyłączeniem leków cytotoksycznych i cytostatycznych, 
baterie i akumulatory, 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, 
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony 
komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, 
drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, 
termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, 
żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające 
substancji niebezpiecznych), 
drewno (drewno nie malowane, nie zanieczyszczone, z wyłączeniem drewna 
zawierającego substancje niebezpieczne), 
tworzywa sztuczne (tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, 
szkła, metalu, gumy), 
metale, 
gleba i ziemia, w tym kamienie (gleba i ziemia nie zanieczyszczone), 
odpady wielkogabarytowe (meble, meble tapicerowane, drewniane ramy okienne, 
wanny stalowe i żeliwne, brodziki, grzejniki, felgi ), 

 
1 Niepotrzebne skreślić 



 
 
 
 
zużyte opony samochodowe pochodzące z aut osobowych o średnicy nie 
przekraczającej 56 cm, w ilości ……. sztuk,  
magnetyczne i optyczne nośniki informacji płytki CD, DVD, 
inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (oleje hydrauliczne, przekładniowe, 
smarowe mineralne i syntetyczne), 
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i 
strzykawek. 
 

zostały wytworzone na nieruchomości zamieszkałej położonej w…………………………..….. 
przy ul....................................................nr domu/mieszkania ....................., której jestem  
właścicielem (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). 
 
Oświadczam, że znana jest mi uchwała w sprawie określenia 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 Zasady korzystania z Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
 
Oświadczam, że jestem objęty systemem odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Domaszowice. 
 
Oświadczam, że wymienione odpady  komunalne  nie powstały w związku z prowadzoną 
przeze mnie działalnością gospodarczą.  
 
 
 
 
 
.........................................................         .................................................................................. 
       Czytelny podpis składającego oświadczenie                  Data i czytelny podpis osoby transportującej odpad (jeżeli dotyczy) 

 

 

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, NIP: 
7521328416 (dalej jako: „Administrator”). Możesz kontaktować z Administratorem oraz 
wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych  na ww. adres siedziby Administratora lub pod 
adresem e-mail: iod@ekowod.net. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej www.ekowod.eu.  


