
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XIV/112/2016 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 5 września 2016 r. 

 

 

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W ZĘBOWICACH 

 

1.  Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Zębowicach, zwanego dalej PSZOK. 

2.  Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

3.  Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK. 

4.  Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. 

5.  Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

6. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane 

odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych z terenu gminy Zębowice oraz osoby świadczące usługi transportu 

odpadów do PSZOK na rzecz właścicieli tych nieruchomości.   

Ww. odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy Zębowice za poprzedni miesiąc kalendarzowy oraz 

wypełnieniu formularza przyjęcia odpadów. 

7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest: 

 od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do godz. 8.00, 

 w piątek od godz. 16.00 do godz.18.00, 

 w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9:00 do godz. 12:00. 

8.  Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 

a) przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

b) przeterminowane chemikalia np. farby, tusze, oleje, rozpuszczalniki, środki 

ochrony roślin, nawozy sztuczne itp.  i opakowania po chemikaliach, 

c) zużyte baterie i akumulatory, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

e) świetlówki, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) zużyte opony, 

h) odpady zielone, 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,  

j) tworzywa sztuczne, 

k) szkło. 

9. PSZOK nie przyjmuje: 

a)  szyb samochodowych, 

b)  części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.), 

c)  odpadów zawierających azbest, 

d) odpadów, których nie można zidentyfikować, w szczególności chemikaliów bez 

możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 

e) odpadów w uszkodzonych opakowaniach, jeżeli uszkodzenie powoduje wyciekanie 

lub wysypywanie się zawartości, 

f) odpadów tlących się, 



g) odpadów w ilościach masowych, wskazujących na to, iż pochodzą z działalności 

gospodarczej, 

h) odpadów wskazujących  na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowe 

(np. chemikaliów nietypowych dla prac domowych, soli chemicznych, odczynników 

chemicznych z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych), 

i) zmieszanych odpadów komunalnych. 

10.  Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. 

11. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

12. Osoby świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właściciela 

nieruchomości zobowiązane są posiadać upoważnienie dla transportującego stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

13.  Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażają zgodę na przetwarzanie 

ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość) przez administratora danych, którym jest Wójt 

Gminy Zębowice. Dane będą przetwarzane wyłączenie dla realizacji celów systemu zbiórki 

odpadów problemowych od właścicieli nieruchomości i mogą być udostępnione innym 

podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących 

odpady do punktu. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów. Podanie 

danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich 

danych i ich poprawienia. 

14. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu. Obsługa wskazuje 

osobie dostarczającej odpady miejsce, w którym należy je umieścić. 

15.  Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć pojemnik 

z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości ze złożonym formularzem. 

16.  Powyższe zasady, za wyjątkiem pkt.7 i 8, dotyczą także  funkcjonowania mobilnych 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych działających na terenie naszej 

gminy. Dla tych punktów miejsce ich posadowienia, rodzaj przyjmowanych odpadów oraz 

dni i godziny otwarcia określone są w harmonogramie zbiórki odpadów na dany rok.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


