REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W WIĄZOWNIE
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych prowadzonego na terenie będącym własnością PPHU Lekaro Jolanta
Zagórska, zwany dalej PSZOK określa sposób świadczenia usługi przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wiązownie.
2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu.
3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
§ 2 Funkcjonowanie PSZOK
1. PSZOK dla Gminy Wiązowna zlokalizowany jest w Woli Duckiej 70A na terenie
będącym własnością PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, w związku z powyższym osoba
korzystająca z PSZOK zobowiązuje się do zachowania ostrożności i przestrzegania
zasad ruchu obowiązujących na terenie firmy PPHU Lekaro Jolanta Zagórska.
2. Prowadzącym PSZOK na okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r. jest PPHU Lekaro
Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka.
3. PSZOK w Woli Duckiej 70A czynny jest w soboty w godzinach od 10:00 do 18:00
(z wyjątkiem dni świątecznych).
4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
5. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
6. Odpady powinny być przywiezione w takiej postaci i ilości, aby możliwe było
swobodne ich przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu
przystosowanych znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpady bez
konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
7. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane
są

nieodpłatnie

po

okazaniu

dokumentu

potwierdzającego

miejsce

zamieszkania/zameldowania na terenie gminy Wiązowna lub w przypadku

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – (domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe) po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za bieżący okres.
8. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane w formularzu
zawierającym imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, datę przyjęcia odpadów oraz
ich rodzaj.
9. W PSZOK nie wystawia się kart przekazania odpadu, faktur i innych potwierdzeń
oddania odpadów.
10. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) przez
administratora danych, którym jest PPHU Lekaro Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A,
05-408 Glinianka. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu
zbiórki odpadów przyjmowanych do PSZOK i mogą być udostępnione jedynie organom
upoważnionym do kontroli PSZOK. Dane te przekazane muszą być przed rozpoczęciem
rozładunku. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba
ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
11. Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku niepodania
przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia
odpadów (adresu zamieszkania), nie okazania wymaganych dokumentów lub
w sytuacji, gdy dostarczone odpady nie widnieją w wykazie odpadów które mogą być
przekazane do PSZOK, lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu
ludzi.
12. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik
PSZOK

sporządza

stosowną

notatkę

wraz

z uzasadnieniem

i dokumentacją

fotograficzną lub video.
§ 3 Zasady odbioru odpadów
1. W PSZOK, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wiązowna (Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wiązowna nr
137.XVII.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.) przyjmowane są odpady takie jak:
1) tworzywa sztuczne,
2) papier i tektura,

3) metal,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady wielkogabarytowe i meble,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte baterie i akumulatory
9) chemikalia,
10) odpady zielone i ulegające biodegradacji,
11) zużyte opony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych,
13) przeterminowane leki,
2. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie
zabezpieczone.
3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów
dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.
4. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków,
motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałem na:
1) odpady betonu i gruzu betonowego,
2) odpady gruzu ceglanego,
3) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,
4) drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.,
5) szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
6) tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.
7. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od
właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi 5 m3/rok z gospodarstwa
domowego.
8. Limit ten liczony jest łącznie dla wszystkich rodzajów odpadów wymienionych
w punkcie 6.
9. Na terenie PSZOK odpady wymienione w punkcie 5 gromadzone są selektywnie
w szczelnych, zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp.
przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla
zdrowia ludzi i środowiska.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Wiązownie

Wola Ducka, dnia …...........................................

…....................................................................
Imię

…....................................................................
Nazwisko

…....................................................................
Adres zamieszkania

…....................................................................
Rodzaj odpadu

…....................................................................
Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922) dla
realizacji celów systemu zbiórki odpadów przyjmowanych do PSZOK.

