
REGULAMIN
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

dla właścicieli nieruchomości zamieszkaĘch
w Gminie Miejskiej Przeworsk

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje wyłącznie selektywnie
zebraneuźródłaodpady komunalne, zprzeznac7pniem do unieszkodliwienia lub odzysku.

l. Regulamin PSZOK określa organizację, zasady jego funkcjonowaniaoraz sposób świadczenia
usług przez Przeworską Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. z siedzibą pl. Adama Mickiewicza
B,37 -200 Przeworsk,
PSZOK jest czynny (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt):
a) w dni roboczew godzinach od 700 do 1800

b) w soboty w godzinach od 700 do 1500

PSZOK zlokalizowany jest w Przeworsku ul. Głęboka 5,
W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów komunalnych w PSZOK może być
czasowo wstrzymane, a informacja ta będzie umieszczona stronie internetowej Urzędu Miasta
przeworska i właściciela pszok.
Osoby dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Dane będą przetwarzane wyłącznie
dlarealizacji celów systemu zbiorki odpadów,
Obsługa PSZOK dokonująca odbioru odpadów komunalnych ma kazdorazowo obowiązek
sprawdzió, czy odpady komunalne oddawane do PSZOK pochodzą z nieruchomości znajdującej
się na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk, potwierdzonej wpłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi lub dokumentu stwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy.
Osoby dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danyclr osobowych.
Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów,
Obowiązek infonnacyjny wynikający z aft.l3 RODO i umieszczorry jest w PSZOK oraz na
stronie internetowej właściciela PSZOK.

l0. Przy wjeździe do PSZOK wjeżdżający udostęprria obsłudze dane w zakresie:
l) w przypadku mieszkańców wymagane jest podanie: imienia, nazwiska oraz adresu z

którego przywiezione zostĄ odpady;
2) w przypadku wspólnot i spółdzielni ) nazwa) imię i nazwisko dostarczającego odpady,

nulner nieruchorności;
3) w przypadku Wykonawcy, nazwa, numer nieruchomości z którego przywiezione

zostaĘ odpady.
11. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest równoztla;zna zbrakiem

rnożliwości bezpłatnego przekazania odpadów do PSZOK. Każda osoba ma prawo dostępu do
swoich danych i ich poprawienia.

12. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbierarrych i
przekazywanych odpadów, który jest weryfikowany zbazą danych Urzędu Miasta Przeworska.

13. W przypadku stwierdzenia przez obsługę PSZOK faktu, żę odpady przywiezione do PSZOK
nie pochodzązterenu miasta Przeworska, obsługa odmówi ich przyjęcia.

14. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawattości dostarczonych odpadów, ich
zgodności zwykazem przyjrnowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu,
zabezpieczenia.

15. W PSZOK przyjrnowane są od właścicieli nieruchomości w domach jednorodzinnych
i budynkach wielolokalowych selektywnie zebranę odpady komunalne, prrywiezione własnym
transporlem w workach lub luzem, bezpłatnie w każdej ilości, w postaci:
1) papieru,
2) metali,
3) tworzyw sztucznych,
4) szkłabezbarwnego, szkła kolorowego, szyby i lustra,
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opakowań wielomateriałowych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne m.in.: trawę, liście, kwiaty, chwasĘ zwiędłe
rośliny, pocięte na drobno lub rozdrobnione: gŃęzie, kora, korzenie i pnie Ę.
zzastrzeżeniem, że ich wielkośó nie będzie przekraczała 50 cm, trociny, odpady kuchenne,
przeterminowanych lęków i chemikaliów,
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych i powstĄch w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczychw formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strrykawek,

9) zużfich baterii i akumulatorów,
|0) zuĘtego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego),
1l) mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych,
12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (nie zawierających azbestu): gruz ceglany

i ceramiczny, usunięte tynki, gips, pĄĄ kartonowo - gipsowe, tapety, odpady instalacyjne,
izolacy jne, styropian skrawki.

13) drewnianej i z tworzywa sztucznego stolarki budowlanej i okiennej
14) zużytych opon, za wyjątkiem pochodzących z dziŃalności rolniczej i gospodarczej - ilość

zużyĘch opon dostarczanych do PSZOK przez właściciela nieruchomości w zamian za
uiszczona opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do
4 opon na nieruchomość na rok,

l5) odpadów teksĘliów i odzieży,
16) żarówek i świetlówek
17) opakowańzdrewna,
1 8) czystego styropianu opakowaniowego,
odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych m. in,: zuir5Ąe

oleje, smary; rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe, tonery,
środki ochrony roślin, gaśnice, środków do impregnacji drewna, opakowań po aerozolach, w
tym po środkach ochrony roślin, smoły, papy, wełny mineralnej, lepiku iopakowań
zawierających ich resztki.

7. Ilośó zużyĘch opon, za wyjątkiem pochodzących z dziŃalności rolniczej i gospodarczej ktorą
można dostarczyć do PSZOK, w zamian za uiszczoną opłatę przezwłaściciela nieruchomości
za zagospodarowanię odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do 4 opon na
nieruclromośó, na rok.

B. W PSZOK nie będą przyjrnowane bioodpady od właścicieli nieruchomości deklarujących
posiadanie kompostownika.

9. W PSZOK bezpłatnie przyjmowalry jest każdy rodzaj odpadów przywieziony własnym
transpoftem, przez pracowników upoważnionych przez zarządców i administratorów wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych.

10. Wszystkie odpady selektywnie zebrane i przywiezione do PSZOK przez mieszkańców lub
Wykonawcę podlegają obowiązkowemu wazeniu przęz obsługę PSZOK.

1 1. Odpady wazone są na wadze samochodowej lub na wadzę magazynowej platformowej w
przypadku dostarczenia odpadów w ilości powyżej 20kg. W przypadku dostarczenia odpadów
w ilości do 20 kg odpady wazone są wyłącznie nawadze ma1azynowej platfonnowej.

|ż. W PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady komunalnę:
1) niesegregowane (zmieszane),
2) popiół,
3) nie pocięte na drobno lub nierozdrobnione gałęzle, korzenie i pnie,
4) odpady selektywnie zębranę zanieczyszczone innymi odpadami,
5) materiĄ zawierające azbest,
6) szyby samochodowe,
7) szkło zbrojone i hańowane,
B) części samochodowe,
9) zanieczyszczony styropian budowlany,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe, jeśli ich rodzaj i ilość wskazuje, żę nię powstaĘ na

n ieruchomo ści zamieszkałej,
11) budowlane zawierające,, azbest, papę, smołę,
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12) odpady w opakowaniach cieknącyclr,
13) odpady niezidenĘfikowane, niewiadomego pochodzenla oraz składu,
14) odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego żrodła niż wytworzone na

tęrenie nieruchomości z terenu miasta przeworska.
13. Gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowę będą przyjmowane wyłącznie w ilościach

wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo - budowlanych wykonyr;vanych
we własnym zakresie przez właścicieli nieruchorności zamieszkaĘch, na których wykonanie
nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszeniazamiaru prowadzeniaprac,

14. W przypadku budowy, remontu budowlanego wymagającego pozwolenia lub zgłoszenia,
odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe naleĘ zagospodarować na własny kosź
wynajmując firmę wyrvozową, która udostępni stosowny kontener oraz odbierze powstałe
odpady.

15, Dostarczający do PSZOK odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe oraz gruz składać będą
pisemne oświadczenie o miejscu (adres nieruchomości) i sposobie wytworzenia odpadów (np.:
wymiana glazlry, wyburzenia, ocieplenie itp.) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu PSZOK.

16. Odpady opakowaniowe zę styropianu będą przyjmowane w ilościach wskazujących,
że pochodzą z wyposazenia gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD, RTV i inne.

17. Odpady budowlane ze styropianu w postaci drobnych ścineWzrzynek, będą prą,jmowane do
PSZOK, wyłącznie w ilościach wskazujących na ich wy.tworzenie w skutek remontów i napraw
prowadzonych we własnym zakresie przezmieszkańców nieruchomościzamieszkaĘch.

18. Gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe mogą byó dostarczane luzem lub
w workach o maksymalnej wadze do 20 kg,

19. Odpady niebezpieczne pĘnne powinny znajdowaó się w oryginalnych opakowaniach
producenta. Opakowania powinny posiadaó etykiety i nie powinny być uszkodzone.

20. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w przypadku;
1) stwierdzenia, że odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych,
ż) stwierdzenia braku mozliwości identyfikacji odpadów,
3) stwierdzenia zanieczy szczęń l zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
4) stwierdzęnia zmleszania r ożny ch frakcj i odpadów

2l. Odebrane t magazynowane odpady powinny być gromadzone selekĘwnie w oznakowanych
pojemnikach i kontenerach.

22. Pojernniki i kontenery nlajdujące się w PSZOK należy utrzymywać w odpowiednim stanie
technicznym oraz higieniczno-sanitamym,

23. Na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady komunalne do PSZOK, pracownik
obsługi wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na obowiązuj ąaym wzorze
dokumentu wgZałącznikanr 2 do Regulaminu PSZOK.

24. Wykonawca zobowiązany jest zapewrrió profesjonalną obsługę właścicielom nieruchomości
dostarczającym odpady do PSZOK oraz prowadzió ewidencje: rodzaju odebranych odpadów,
ilości przyjmowanyclr odpadów, adresów nieruchomości, na których powstaĘ odpady
dostarczone do punktu z podaniem, czł pochodzą z nieruchomości zamieszkałej lub
niezalnieszkałe.j.

25. Korzystający zPSZOKzobowiązani są do:
1) bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń obsługi, w szczegolności w

zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
2) zachowania wymogów przepisów bhp i ppoż oraz ochrony środowiska,
3) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego i zachowanie ostrozności podczas

manewrów samochodem,
4) zachowania ostroznościw obrębie pomostów prą, konterrerach.

26, Na terenie PSZOK zabrania się
1) przebywaniadzięci bez opieki dorosłych,
2) poruszania się osób postronnych niezwiązanych zvr,yładunkiem odpadów,
3) wchodzenia do kontenerów, w których gromadzone są odpady,
4) uĘwania otwaftego ognia oraz palenia §Ąoniu
5) pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.



27. W pr4ypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, niebezpiecznej, bądźjakichkolwiek wątpliwości
co do bezpieczeństwa, naleĘ zwroció się do obsługi PSZOK o wytyczne i wskazówki w celu
uzgodnienia sposobu postępowaniapozwalającęgo na uniknięcie jakiegokolwiekzagrożenia.

28. Każdy zaistniĘ wypadek na terenie PSZOK naleĘ zgłosić obsfudze PSZOK.
29. Obsługa PSZOK zobowiązana jest w raziepotrzeby do udzielenia pierwszej pomocy.
30. Zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez

prrywożących odpady:
1) niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie

zabezpieczonych,
zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży w trakcie rozładunku odpadów,
uszkodzeniern pojazdu dostawcy odpadów przez pojazd lub postępowanie innego
dostawcy.

31. W przypadku stwierdzenia po przyjęciu odpadów:
1 ) nieselektywnego zgrom adzenia przyw iezionych odpadów,
2) dostarczenia wymienionych odpadów których PSZOK nie przyjmuje,
3) pochodzenia odpadów z nieruchomości połozonej poza miastem Przeworsk,
4) braku złożęnia deklaracji opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) przekroczenia limitów przy dostarczeniu opon,

zostanie wystawiona faktura VAT za zagospodarowanie prryjętych odpadów, na co
dostarczający lub zlecający ich dostarczenie wyraża zgodę.

32. Regulamin korzystania zPSZOK dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie PSZOK oraz
na stronach internetowych Urzędu Miasta Przeworska: www.przeworsk.um.gov.pl oraz
Wykonawcy p gk-przeworsk.pl.
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nr 1 do Regulaminu PSZOK
Przeworsk, dnia

(data)

Ja

zarieszkałylaw

nr rej estracyjny samochodu:

(adres zamieszkania)

oświadczam, że dostarczony naPSZOK odpad:

(rodzaj odpadu)

w ilości:

(ilość odpadu w kg/szt, worków)

został wytworzony w wyniku prowadzonychprzeze mnie samodzielnie prac:

(opis sposobu wytworzenia odpadu i rodzaju prowadzonych prac)

na nieruchomości zamieszkńej :

(adres nieruchomości na której prowadzone były w/w prace)

Swiadomy odpowiedzialności kamej zapod,anie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,

zgodnie z aft.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość

danych zamięszczonych powyżej .

@o dpis do s t arczaj qc e go o dpady)

OSWIADCZENIE
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PsZoK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMLINALNYCH

Data do star częnia odpadu :Numer potwierdzenia:

Nazwisko i imię dostarczającego odpad/y:

Adres nieruchomości, na której wytworzono odpad/y, numer rejestracyjny samochodu:

Rodzaj nieruchomo ści (właśc iw e zaznaczy ó) :

wspólnota ispółdzielnia mieszkaniowa

Masa odpadu/ów [Mg]:
(ilośó sztuk - jeśli jest możliwa do określenia)

Rodzaje odpadu/ów:

Podpis przyj muj ącego odpad/y :Podpis przekazującego odpad/y :

nr2do

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODPADOW

zamieszkała

Uwagi:


