
  Załącznik  

do Uchwały Nr XXXII/294/2021 

Rady Miejskiej w Radłowie 
z dnia 31 maja 2021 r. 

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W RADŁOWIE 

1. Niniejszy Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Radłowie ul. Grobla, zwany dalej „Regulaminem” określa sposób świadczenia usług 

publicznych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Radłowie, zwane dalej „PSZOK”. 

2. Operatorem PSZOK w Radłowie jest Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka z 

Siedzibą w Niwce, 33-130 Radłów, zwany dalej „ZESUW”, które realizuje zadanie własne 

Gminy Radłów określone w art. 3 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. d) i e) oraz ust. 2b ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888). 

3. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radłowie przy ul. Grobla 21 

w Radłowie. PSZOK znajduje się na terenie oznakowanym, ogrodzonym  

i całodobowo monitorowanym przy użyciu monitoringu przemysłowego.  

4. Bez dodatkowych opłat do PSZOK można oddać wyłącznie odpady komunalne wytworzone 

na terenie Gminy Radłów. Odpady te odbierane są w ramach pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Radłów.  

5. Odpady dostarczone do PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach,  

w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 

6. PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  

w następujących godzinach od:  

1) poniedziałku do wtorku od 7:00 do 15:00,  

2) środa – wolne,  

3) czwartek do soboty od 7:00 do 15:00. 

7. Przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane w związku z: 

1) awarią sprzętu lub urządzeń służących do przyjmowania odpadów. 

2) koniecznością przeprowadzania przeglądów i bieżącej konserwacji sprzętu lub urządzeń 

służących do przyjmowania odpadów, 

3) innymi uzasadnionymi przyczynami. 

8. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej rodzaje selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, zwane dalej „ odpadami”:  

a) papier – w każdej ilości, 

b) metale- w każdej ilości, 



c) tworzywa sztuczne ( w tym styropian opakowaniowy) – w każdej ilości, 

d) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości, 

e) szkło  – w każdej ilości,  

f) przeterminowane leki – w każdej ilości, 

g) chemikalia – w każdej ilości, 

h) odpady niebezpieczne – w każdej ilości wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu, 

i) odpady nieklasyfikujące 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 – w każdej ilości, 

j) zużyte baterie i akumulatory - – w każdej ilości,  

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości, 

l) meble i odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości, 

m) zużyte opony z samochodów osobowych w limicie do 8 szt. od gospodarstwa domowego 

na rok.  

n) odpady zielone ( trawy, liście gałęzie – wyłącznie luzem, bez worków)– w każdej ilości, 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe ( Gruz) w limicie do 600 kg od gospodarstwa domowego 

na rok.  

p) przeterminowane leki, 

r) odpady z drewna – w każdej ilości, 

s) żużle i popiół – w każdej ilości, 

t) odzież i tekstylia – w każdej ilości. 

9. Do PSZOK w Radłowie nie są przyjmowane odpady powstałe w wyniku prowadzenia 

działalności gospodarczej i rolniczej oraz odpady, których rodzaj lub ilość wskazuje, że nie 

powstały w gospodarstwie domowym.  

10. Odpady do PSZOK należy dostarczyć osobiście. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady 

segregowane. Na terenie PSZOK nie dopuszcza się segregowania odpadów. Chemikalia 

przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających 

informację o rodzaju odpadu.  



11. Przyjęcie odpadów do PSZOK dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu 

ich ilości, składu, zabezpieczenia i zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do 

przyjmowania do PSZOK określonych w ust. 8 oraz po zważeniu na legalizowanej wadze. 

12. Upoważniony pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów do PSZOK w 

następujących przypadkach: 

1) odpadów dostarczonych i zebranych nieselektywnie, 

2) odpadów budowlanych niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od 

podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektu, 

3) odpady zawierające azbest, eternit, 

4) szyb oraz części samochodowych,  

5) odpadów nieoznakowanych, bez możliwości wiarygodnej ich identyfikacji ( brak etykiet w 

przypadku odpadów niebezpiecznych), 

6) odpadów pochodzących z działalności rolniczej, przemysłowej, gospodarczej.  

7) jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub zapisami niniejszego Regulaminu. 

13. W przypadku odmowy przyjęcia do PSZOK dostarczonych odpadów, upoważniony 

pracownik PSZOK, na żądanie osoby, która domagała się przyjęcia odpadów do PSZOK 

sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacja fotograficzną. W takim 

wypadku osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego usunięcia 

z ternu PSZOK i zagospodarowania we własnym zakresie, w sposób zgodny z wymaganymi 

przepisami prawa. 

14. Zasady rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK: 

1) odpady komunalne przekazywane do PSZOK umieszcza się w poszczególnych, specjalnie 

do tego celu pojemnikach zgodnie z ich oznakowaniem lub w innych wyznaczonych do tego 

na terenie PSZOK miejscach, 

2) obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje 

miejsce, gdzie należy złożyć dostarczone odpady. 

15. Osoba przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana jest do: 

1) zapoznania się z niniejszym Regulaminem, 

2) podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, który jest jednocześnie 

adresem nieruchomości, z której odpady pochodzą oraz rodzaju dostarczonych odpadów, 

3) okazania upoważnionemu pracownikowi PSZOK dokumentu potwierdzającego 

zamieszkanie na danej nieruchomości ( np. dowód osobisty, prawo jazdy, potwierdzenie 



dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaświadczenie o adresie 

zamieszkania), 

4) złożenia stosownego oświadczenia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do 

Regulaminu, 

5) podpisania klauzuli informacyjnej, która stanowi wzór w załączniku nr 3 do 

Regulaminu. 

16. Podanie przez osobę dostarczającą odpady do PSZOK danych osobowych wskazanych w 

ust.15 pkt 1-3 jest dobrowolne i musi nastąpić przed rozpoczęciem rozładunku odpadów, a 

odmowa podania tych danych jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego 

przekazania odpadów do PSZOK. 

17. Na wniosek osoby dostarczającej odpady do PSZOK, upoważniony pracownik PSZOK 

wystawia Potwierdzenie przyjęcia odpadów do PSZOK w Radłowie ( dowód ważenia z 

programu wagowego PSZOK), którego wzór stanowi załącznik na 4 do Regulaminu. 

18. W PSZOK prowadzony jest Punkt Wymiany Rzeczy Używanych Niebędących Odpadami 

przeznaczonych do ponownego użycia ( punkt napraw i ponownego użycia produktów lub 

części produktów niebędących odpadami); 

1) do którego przyjmowane są wyłącznie przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste i 

niestwarzające zagrożenie dl a użytkowników, takie jak: wyposażenie gospodarstwa 

domowego ( np. meble) , sprzęt sportowo- rekreacyjny ( np. rowery, hulajnogi), zabawki, 

wyroby ceramiczne lub szklane itp., 

2) do którego nie są przyjmowane: sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także przedmioty 

brudne, zniszczone, uszkodzone lub nienadające się do dalszego użytkowania, 

3) z momentem oddania przedmiotu właściciel wyzbywa się do niego prawa własności w 

rozumieniu art. 180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.  

z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), 

4) przedmiot, który nie znajdzie zbywcy przez okres 6 miesięcy od przyjęcia, jest 

przekazywany jako odpad do PSZOK, 

5) oddane przedmioty mogą zostać bezpłatnie nabyte w godzinach pracy PSZOK przy ul. 

Grobla 19 w Radłowie, 

6) nabywca staje się właścicielem przedmiotu po podpisaniu Dokumentu nieodpłatnego 

nabycia przedmiotu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. 

19. Osoby przebywająca n terenie PSZOK zobowiązane są do: 

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń obsługi PSZOK, 

w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie 

PSZOK, 

2) zachowania wymogów bezpieczeństwa,  

3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,  



4) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego, w tym zachowania kierunku 

przemieszczania się wynikającego z oznakowaniem PSZOK. 

20. Na terenie PSZOK zabrania się: 

1) poruszania osób postronnych niezwiązanych z procedurą przekazania odpadów do 

PSZOK, 

2) używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu, 

3) pozostawiania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

21. PSZOK nie ponosi odpowiedzialności: 

1) za szkody spowodowane niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem 

odpadów niewłaściwie zabezpieczonych, 

2) za uszkodzenie pojazdu dostawcy odpadów przez inne pojazdy lub postępowanie innego 

dostawcy. 

22. Korzystanie z usług PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

23. Szczegółowe informacje o zasadach działania PSZOK można uzyskać w Zakładzie Stacji 

Uzdatniana Wody w Niwce, 33-130 Radłów od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 

15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

24. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK przyjmuje Zakład Eksploatacji 

Uzdatniania Wody Niwka w każdy poniedziałek w godz. od 14:30 – 15:00,  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub można je przesłać na adres poczty 

elektronicznej; zesuw@onet.pl 

25. Niniejszy regulamin jest dostępny na terenie PSZOK oraz stronie internetowej Zakładu Stacji 

Uzdatniania Wody Niwka pod adresem https://zesuw.pl,  a także na stronie Gminy Radłów 

pod adresem. www.gminaradlow.pl. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Radłowie  

A. ODPADY NIEBEZPIECZNE PRZYJMOWANE DO PSZOK PRZY UL. GROBLA 21 W 

RADŁOWIE 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone ( np. środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 

2. 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

3 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

(np. PCB) 

4 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

5 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
5)

 inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

6 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń 

7 16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

8 20 01 13* Rozpuszczalniki 

9 20 01 14* Kwasy 

10 20 01 15* Alkalia 

11 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

12 20 01 19*   Środki ochrony roślin 

13 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

14 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

15 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

16 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

17 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

18 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

19 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 

20 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
5)

 

21  20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Radłowie  

 

Oświadczenie 

„ Ja, niżej podpisana(y)……………………………………………………………, zamieszkały    

w…………………………………………….. przy ul…………………………………………. 

oświadczam, że dostarczone przeze mnie w dniu …………………………………………… odpady 

komunalne do PSZOK w Radłowie ul. Grobla 21 w postaci 

………………………………………………………………………………………… 

(podać rodzaj odpadów lub kod odpadów) 

Pochodzą z nieruchomości…………………………………………………………………. 

 

Oświadczam ponadto, iż: 

Zapoznałem(-am) się z Regulaminem PSZOK. 

 

Dostarczone przeze mnie odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej lub 

rolniczej. 

 

Wyrażam Zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez ZESUW Niwka, która 

jest warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK. Podaje ww. dane osobowe dobrowolnie i 

oświadczam , że są one zgodne z prawdą. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacji dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w 

tym z informacji o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie do żądania 

od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniu przetwarzania, 

wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszeniu danych, a także o prawie wniesienia skargi 

do organu nadzorczego.  

       ………………………………………… 

       Miejscowość i data oraz czytelny podpis 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Radłowie  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, iż: 

1. Przetwarzane dane osobowe obejmują Twoje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także adres 

nieruchomości, z której odpady pochodzą i nr rejestracyjny pojazdu, którym odpady zostały dostarczone 

do PSZOK. 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody 

Niwka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Jantech Sp. z o.o. ul. Krzyska 103, 33-100 

Tarnów, adres e-mail: biuro@jantech.net.pl;  
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i eRODO – jeżeli jesteś 

mieszkańcem Radłowa lub gminy Radłów – przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne w 

celu wypełniania obowiązków ciążących na PSZOK oraz wykonywania przez PSZOK zadania 

wykonywania w interesie publicznym w ramach zawartej umowy wykonawczej na wykonywanie zadań 

własnych Gminy Radłów w zakresie gospodarki komunalnej tj. Przyjmowania odpadów komunalnych do 

PSZOK,  a wynikających z art.3. ust.2 pkt 6 i pkt 9b oraz  ust 2b ustawy o utrzymaniu czystości  i 

porządku w gminach oraz art. 75 ust 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym celu 

ustalenia pochodzenia, rodzaju i ilości odpadów przyjmowanych na PSZOK, ich ewidencjonowania oraz 

obowiązków sprawozdawczych, w tym prowadzenia Ewidencji odpadów zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r.  

o  odpadach oaz Rejestru osób dostarczających odpady do PSZOK. 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

- upoważnionym pracownikom Administratora oraz członkom organów Administracyjnych, 

- organom władzy publicznej lub innym podmiotom, np. sądom ścigania, podatkowym oraz innym 

podmiotom publicznym uprawnionym do otrzymania danych osobowych na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu  

o stosowną podstawę prawną, 

- podmiotom przetwarzającym, które na podstawie umów podpisanych z ZESUW przetwarzają dane osobowe 

na jego zlecenie, jednakże przekazywanie im tych danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią 

odpowiednią ochronę danych.  

5.  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Administratora co najmniej przez okres wykonywania 

przez ZESUW zadania realizowanego w interesie publicznym. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych  

w rozumieniu RODO oraz nie będą wykorzystywane do profilowania, ani innych podobnych metod 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 

7. Masz prawo żądania od Administratora posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, 

że przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO 

 

…………………………………… 

Podpis Administratora 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną oraz rozumiem jej treść.  

 

Data oraz imię i nazwisko ( czytelnie)……………………………………………………………..  

mailto:biuro@jantech.net.pl


 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Radłowie  

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODPADÓW DO PSZOK W RADŁOWIE 

       Radłów, dnia …………………….. 

Dowód Ważenia nr……………………. 

Rodzaj odpadów: PSZOK odpady selektywne – PSZOK 

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

Dostawca: …………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………… 

Pojazd:…………………………………………………………………………..……………. 

Brutto:……………………. kg                                       Data:…………………………………. 

Tara:……………………… kg         Data:…………………………………. 

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

NETTO:………………….. kg          DO ROZL:…………………. Ton 

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

Odbiorca: Zakład Eksploatacji Uzdatniania Wody w Niwce 

 

Data przyjęcia:…………………. Miejsce przezn.: (Mg) magazyn surowców wtórnych 

 

Ilość odpadów przyjęta do składowania  (S): 0,00 Mg 

          Wykorzystania  (W): 0,00 Mg 

 

Sporządził:      Poświadczenie dostarczających odpadów  

……………………….   ……………………………………………….. 

Data zapoznania się z klauzulą informacyjną. 

Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody……………………………………………… 



 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Radłowie  

 

DOKUMENT NIEODPŁATNEGO NABYCIA PRZEDMIOTU 

Na podstawie postanowień Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 

Radłowie , w ramach prowadzonego Punktu Wymiany Rzeczy Używanych Niebędących Odpadami 

przeznaczonych do ponownego użycia ( punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami) nieodpłatnie przekazuje 

 

NABYWCA…………………………………………………………………………………….. 

    Nazwisko, imię, miejscowość 

 

PRZEDMIOT…………………………………………………………………………………… 

    Nazwa/opis przedmiotu 

NABYWCA oświadcza, że: 

1) Zapoznał się z Regulaminem PSZOK, 

2) ww. przedmiot odebrał, 

3) został poinformowany, że ww. przedmiot jest używany, zapoznał się z jego stanem 

technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż PSZOK nie zapewnia sprawności 

przedmiotu, 

4) nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec PSZOK w związku z nabyciem ww. przedmiotu. 

W szczególności zaś zrzeka się roszczeń na wypadek gdyby przedmiot ten okazał się 

niesprawnych oraz roszczeń związanych ze stopniem jego zużycia, jak również związanych z 

innymi wadami przedmiotu czy skutkami jego używania, 

5) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez Zakład 

Eksploatacji Uzdatniania Wody Niwka i zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej 

dotyczącą przetwarzania ww. danych osobowych. 

……………………………………. 

      Czytelny podpis nabywcy 

 

W imieniu PSZOK przedmiot wydał………………………………………………… 

      Czytelny podpis pracownika PSZOK 


