
 

 

UCHWAŁA NR X.102.2019 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 30 października 2019 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: PSZOK), 

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkanej, na której 

prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe. 

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące 

frakcje: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury; 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 

4) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem  bioodpadów; 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

11) zużyte opony; 
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12) odpady niebezpieczne; 

13) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

14) tekstylia i odzież. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie swojej 

nieruchomości z podziałem na następujące frakcje: 

1) frakcja sucha obejmująca frakcje odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 - 4, przy czym szkło należy 

gromadzić w odrębnym worku albo składować do pojemników ogólnodostępnych rozmieszczonych  

na terenie gminy albo przekazywać do PSZOK; 

2) frakcja mokra obejmująca frakcje odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 5 albo przekazywać do PSZOK; 

3) pozostałe odpady komunalne zmieszane/niedające się wyselekcjonować, w tym popiół. 

3. Właściciel nieruchomości zamieszkałej nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów 

wymienionych w ust. 1, ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. W innym przypadku podmiot odbierający 

odpady komunalne przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym gminę. 

4. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne w każdej ilości. 

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) odpady ulegające biodegradacji, mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, 

w pozostałych przypadkach odpady ulegające biodegradacji odbierane są od mieszkańców przez podmiot 

uprawniony co najmniej: 

a) w okresie zimowym (w miesiącach listopad – marzec) – 2 razy w miesiącu, 

b) w okresie letnim (w miesiącach kwiecień – październik) – 4 razy w miesiącu; 

c) lub mogą być przekazywane do PSZOK; 

2) odpady selektywnie zbierane wymienione w § 2 ust. 1: 

a) pkt 1 – 2 odbierane są przez podmiot uprawniony, co najmniej raz w miesiącu, 

b) pkt 3 - 4 odbierane są przez podmiot uprawniony, co najmniej raz na 2 tygodnie, 

c) lub mogą być przekazywane do PSZOK; 

3) odpady zmieszane/nie dające się wyselekcjonować, w tym popiół - odbierane są przez podmiot 

uprawniony, co najmniej: 

a) w okresie zimowym (w miesiącach listopad – marzec) – 4 razy w miesiącu, 

b) w okresie letnim (w miesiącach kwiecień – październik) – 2 razy w miesiącu; 

4) przeterminowane leki należy wydzielać z odpadów komunalnych i przekazywać do pojemników 

rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy lub przekazywać do PSZOK; 

5) zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów – 

w godzinach ich pracy lub przekazać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym 

terminie lub przekazywać do PSZOK; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w wyznaczonym terminie lub przekazywać do PSZOK; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w wyznaczonym terminie lub przekazywać do PSZOK; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 50 kg na jednego mieszkańca rocznie należy przekazywać  

do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym terminie lub przekazywać do PSZOK; 
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9) zużyte opony, należy przekazywać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym 

terminie lub przekazywać do PSZOK; 

10) chemikalia oraz odpady niebezpieczne, należy przekazywać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w  wyznaczonym terminie lub przekazywać do PSZOK; 

11) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy przekazywać do PSZOK; 

12) tekstylia i odzież należy przekazywać do wyznaczonych kontenerów na terenie gminy lub przekazywać  

do PSZOK; 

13) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej 

niż raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy; 

14) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 (szkło) gromadzone w pojemnikach ogólnodostępnych 

rozmieszczonych na terenie gminy odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz w miesiącu. 

§ 4. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Biskupice, gmina Legnickie Pole. 

2. W PSZOK odbierane będą odpady wymienione w § 2 ust. 1. 

3. Zasady funkcjonowania PSZOK zostały określone w Regulaminie korzystania z PSZOK stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK zostały określone w „Rodzaju i ilości 

odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK”, 

stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

5. PSZOK świadczył będzie usługi w terminach oznaczonych w Regulaminie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicach 

informacyjnych oraz na tablicy w PSZOK. 

6. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 dostarczane są własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

7. Podstawą przyjęcia odpadów w PSZOK jest dowód uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadów 

komunalnych. 

8. Podmiot zarządzający PSZOK lub osoba przez niego upoważniona dokona sprawdzenia zawartości 

dostarczonych odpadów i potwierdzi odbiór na formularzu potwierdzającym przyjęcie odpadów komunalnych, 

stanowiącym załącznik nr 3. 

9. Podmiot zarządzający PSZOK lub osoba przez niego upoważniona może odmówić przyjęcia odpadów, 

które nie są wykazane w § 2 ust. 1 i załączniku nr 2 do uchwały. 

10. Do czasu utworzenia PSZOK odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 – 14 będą zbierane w ramach 

mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w terminach i punktach zbiórki oznaczonych 

w harmonogramie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Legnickie Pole. 

§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone 

w oznaczonych urządzeniach do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki). 

2. Odpady zgromadzone obok urządzeń do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki), o których mowa 

w ust. 1, a także umieszczone w urządzeniach (pojemnikach, workach) niespełniających wymogów, nie będą 

odbierane. 

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy 

dostęp do urządzeń do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki) pracownikom podmiotu odbierającego 

odpady komunalne lub wystawić urządzenia (pojemniki, worki) przed wejściem na teren nieruchomości, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. W przypadku braku możliwości wystawienia urządzeń do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki) 

w miejscach, o których mowa w ust. 3, należy wystawić urządzenia (pojemniki, worki) w dniu odbioru przy 

drodze. 

§ 6. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, gmina zapewnia: 

1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałej w urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki); 

2) utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz technicznego dostarczonych urządzeń 

służących do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub PSZOK, należy zgłaszać osobiście, pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie, 

na numery telefonów oraz adresy e-mail wskazane na stronie internetowej Urzędu Gminy Legnickie Pole. 

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, 

2) opis niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

§ 9. Traci moc z dniem 31 marca 2020 r. uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 

31 maja 2016 r. 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 (Dz. Urz. 

Woj. Dol. z 2016 r. poz. 2762), zmieniona: uchwałą nr XXVII.164.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 

28 lutego 2017 r. o zmianie uchwały 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 (Dz. Urz. 

Woj. Doln. z 2017 r. poz. 1076 z późn. zm.), uchwałą nr XXXIII.202.2017 Rady Gminy Legnickie Pole  

z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały 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 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3215), uchwałą nr XXXVI.217.2017 Rady Gminy Legnickie Pole  

z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały 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 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 5346), uchwałą nr XLII.287.2018 Rady Gminy Legnickie Pole  

z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały 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 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 3606), uchwałą nr IV.29.2018 Rady Gminy Legnickie Pole  

z dnia 29 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały 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 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 1065), za wyjątkiem zapisów § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 2 tiret pierwszy, § 10. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2020 r. za wyjątkiem zapisów uchwały:  

1) § 1 ust. 3, 

2) § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, 

3) § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, 

4) § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c, 
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5) § 3 ust. 1 pkt 4-12, 

6) § 4 ust. 1-10, 

7) § 7 ust.1, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2020 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

D. Szczerba
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Załącznik nr 1 do uchwały nr X.102.2019 Rady  

Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne 

odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku: 

I. Zasady ogólne: 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem 

przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Dostarczone odpady przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez niego osobę, 

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. 

II. Ustalenia szczegółowe: 

1. PSZOK przyjmuje odpady w środy i soboty w godzinach od 10:00 do 16:00. 

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Legnickie Pole po okazaniu ostatniego dowodu 

wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane. 

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w „Rodzaju 

i ilości odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK”. 

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku 

stwierdzenia przez pracownika PSZOK- u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów 

aktualnie przyjmowanych. 

7. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu  

na formularzu przyjęcia odpadów komunalnych, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

III. Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem telefonu 

76 85 82 847. 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 

59-241 Legnickie Pole. 

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny  

na stronie internetowej gminy Legnickie Pole www.legnickiepole.pl. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr X.102.2019 Rady  

Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. 

 

RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW 

PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Charakterystyka Ilość odpadów 
(kg/l/szt./rok) 

20 01 01 Papier i tektura, Gazety, katalogi, karton b.o. 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Reklamówki papierowe b.o. 
20 01 02 Szkło Opakowania szklane bez zawartości 

opakowania 
b.o. 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
Odpady nie zawierające odpadów mięsnych b.o. 

20 01 10 Odzież  b.o. 

20 01 11 Tekstylia  b.o. 

20 01 13* Rozpuszczalniki  b.o. 

20 01 14* Kwasy  b.o. 

20 01 15* Alkalia  b.o. 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne  b.o. 

20 01 21 * Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
Świetlówki liniowe do długości 1,5 m 

kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, 

termometry rtęciowe 

b.o. 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory 

zawierające freon 
b.o. 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcza i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne 

 b.o. 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 

01 31 
 b.o. 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie 

z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 

02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te 

baterie 

 b.o. 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 
 b.o 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

Monitory, telewizory, laptopy, notebooki, 

kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, 

urządzenia elektryczne z wyświetlaczem 

LCD lub plazmowym 

b.o. 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

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, 

b.o. 
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klimatyzatory  nie zawierające freonu, 

odkurzacze, żelazka, inne urządzenia 

kuchenne, inne urządzenia elektryczne 

niezawierające substancji niebezpiecznych 
20 01 38 Drewno inne niż wymienione 

w 20 01 37 
Drewno nie malowane, nie zanieczyszczone b.o. 

20 01 39 Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, 

nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, 

gumy 

b.o. 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  b.o. 

15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
 b.o. 

20 01 40 Metale  b.o. 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

z ogrodów i parków 
Części roślin z ogrodów i parków 200l na jednego 

mieszkańca 

rocznie 
20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie Gleba i ziemia niezanieczyszczone b.o. 
20 03 07 Wielkogabarytowe – meble Meble, meble tapicerowane, okna wanny, 

brodziki z tworzyw sztucznych 
4 szt. na jednego 

mieszkańca 

rocznie 
20 03 07 Wielkogabarytowe z metalu Grzejniki, felgi, wanny żeliwne 4 szt. na jednego 

mieszkańca 

rocznie 
16 01 03 Zużyte opony Opony od samochodów osobowych 4 szt. na jednego 

mieszkańca 

rocznie 
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

Odpady mineralne nie zanieczyszczone 50 kg na jednego 

mieszkańca 

rocznie 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji 
Płyty CD, DVD b.o. 

13 02 08* Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 
Oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe 

mineralne i syntetyczne 
b.o. 

15 01 10* Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne 

i toksyczne) 

Opakowania po substancjach 

niebezpiecznych 
b.o. 

15 01 11* Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest) włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

Opakowania ciśnieniowe po substancjach 

niebezpiecznych 
b.o. 

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny 

niż wym. w 08 03 17 
 b.o. 

b.o – bez ograniczeń 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr X.102.2019 Rady  

Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. 

 

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

  

Adres PSZOK: Nr…………. 

 

Dane osoby przekazującej odpady 

  

Imię i nazwisko:  

Adres nieruchomości:  

   

 

Rodzaj odpadów 

 

Kod odpadów 

  

  

  

  

  

  

 

Czytelny podpis przyjmującego odpady: 

Czytelny podpis osoby 

przekazującej odpady: 
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej ewidencji Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Legnickie Pole , zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (RODO)”. 
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