Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27A/O/2020
Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 02 marca 2020 roku

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK) NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz
funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wielka Wieś,
zwanym dalej PSZOK.
2. Obsługę PSZOK prowadzi Gmina Wielka Wieś, zwana dalej „Operatorem”.
3. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Gminy Wielka Wieś w miejscowości Wielka Wieś, ul.
Krakowska 24.
4. PSZOK czynny jest w soboty od 9°° do 14°°, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W PSZOKu w Gminie Wielka Wieś, przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne wyłącznie od
mieszkańców Gminy Wielka Wieś, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych,
położonych w Gminie Wielka Wieś, w ramach wnoszonej przez mieszkańców opłaty za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej Dostawcą.

§2. WYKAZ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH PRZEZ PSZOK
1. Do PSZOK w Gminie Wielka Wieś przyjmowane są odpady komunalne, dostarczane w sposób
selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów, takie jak:
1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
3) szkło oraz opakowania ze szkła,
4) odpady zielone,
5) przeterminowane leki,
6) chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3 w skali roku dla odpadów typu:
styropian, wełna mineralna, pozostałości tapet, itp. oraz do 0,300 Mg w skali roku, dla
odpadów typu: gruz betonowy, ceramiczny oraz ceglany, resztki glazury i terakoty,
resztki płyt gipsowo – kartonowych, pozostałości paneli podłogowych, itp. – na jedną
nieruchomość,
11) zużyte opony od samochodów osobowych – w ilości do 8 sztuk, dla jednej nieruchomości w
skali roku,
12) popiół,
13) tekstylia i odzież.
2. PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, smołę,
2) zmieszane odpady komunalne,
3) opony z pojazdów ciężarowych, ciągników rolniczych, itp.,
4) odpadów pochodzących z działalności rolniczej i gospodarczej oraz innych nie wymienionych
w ust.1.

§3. ZASADY ODBIORU ODPADÓW
1. Podstawą przyjęcia odpadów jest:
1) Wylegitymowanie się i wypełnienie przez dostarczającego odpad formularza
przyjęcia/odmowy przyjęcia odpadów z oświadczeniem, stanowiącego załącznik nr 1 do
Regulaminu,
2) weryfikacja potwierdzająca, że odpady pochodzą od mieszkańca Gminy Wielka Wieś i zostały
wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Wielka Wieś,
3) potwierdzenie zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów przyjmowanych przez
PSZOK.
2. Na podstawie wypełnionego formularza przyjęcia/odmowy przyjęcia odpadów, Operator PSZOK,
prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów.
3. Do PSZOK w Gminie Wielka Wieś przyjmowane są odpady komunalne posegregowane, w sposób
umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów.
4. Dostawca dostarcza odpady do PSZOK osobiście i na własny koszt.
5. Operator PSZOK każdorazowo dokonuje ważenia dostarczonych odpadów.
6. Dostawca rozładowuje odpady osobiście, sortuje i składuje w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach przeznaczonych
dla danego rodzaju odpadu, w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
7. Odpady wymagające opakowania, w szczególności chemikalia przyjmowane są w szczelnych i
niecieknących pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadów czyli posiadającą
oryginalną etykietę umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
8. Dostawca na żądanie Operatora PSZOK zobowiązany jest otworzyć opakowanie z odpadami w
celu weryfikacji jego zawartości.
9. W przypadku rozsypania odpadów, Dostawca zobowiązany jest do ich uprzątnięcia oraz
umieszczenia odpadów w odpowiednich pojemnikach/kontenerach.

§4. ODMOWA PRZYJĘCIA ODPADÓW
1. PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
1) rodzaj i ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż
gospodarstwo domowe, np.: z działalności gospodarczej,
2) Dostawca dostarczył odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości większej niż 0,5m3 w danym
roku dla odpadów typu: styropian, wełna mineralna, pozostałości tapet, itp. oraz większej niż
0,300 Mg w skali roku, dla odpadów typu: gruz betonowy, ceramiczny oraz ceglany,
resztki glazury i terakoty, resztki płyt gipsowo – kartonowych, pozostałości paneli
podłogowych, itp. (podane ilości dotyczą jednej nieruchomości/ jednego gospodarstwa),
3) Dostawca dostarczył opony od samochodów osobowych w ilości większej niż 8 sztuk w skali
roku (od nieruchomości/gospodarstwa),
4) odpady odbiegają właściwościami od odpadów wymienionych w §2 ust.1,
5) zanieczyszczenia dostarczonych odpadów innymi frakcjami odpadów w sposób
uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów,
6) dostarczone frakcje odpadów są zmieszane,
7) dostarczone odpady są nieprawidłowo zabezpieczone, lub nie można ich zidentyfikować,
8) przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać życiu ludzi,
9) Dostawca odmawia wylegitymowania się lub podpisania oświadczenia, o którym mowa w §3
ust.1 pkt.1.

2. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, Operator PSZOK wypełnia
uzasadnienie odmowy w formularzu przyjęcia/odmowy odpadów i dokonuje dokumentacji
fotograficznej dostarczonych odpadów, w przypadku gdy przyczyną odmowy jest rodzaj lub
sposób dostarczonych odpadów.

§5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PSZOK
1. Na terenie PSZOK mogą przebywać osoby pełnoletnie.
2. Osoby dostarczające odpady i przebywające na terenie PSZOK w Gminie Wielka Wieś obowiązane
są do:
1) przestrzegania zaleceń Operatora PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa i p.poż., w szczególności nie używania otwartego
ognia,
3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,
4) stosowania sic do ogólnych zasad ruchu drogowego.

§6. INNE POSTANOWIENIA
1. Regulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś: www.wielka-wies.pl
oraz na terenie PSZOK.
2. Korzystanie z PSZOK jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu PSZOK

FORMULARZ PRZYJĘCIA / ODMOWY PRZYJĘCIA* ODPADÓW NA PSZOK
Nr formularza:……………………………………

Data:………………………………

DOSTAWCA – WYTWÓRCA ODPADÓW

Imię i nazwisko:

Adres:

RODZAJ I KOD ODPADU

ILOŚĆ [kg]

OPONY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
- max 8 szt./rok

ODPADY BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE W ILOŚCI:
- gruz, terakota, panele, itp. – max 300 kg/rok
- styropian, wełna mineralna, tapeta, itp. – max 0,5m3/rok

ODMOWA PRZYJĘCIA ODPADÓW – UZASADNIENIE:

Podpis Operatora / przyjmującego odpady

Podpis Dostawcy / przekazującego odpady:

OŚWIADCZENIE:
Ja niżej podpisany oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady do PSZOK, pochodzą z terenu Gminy Wielka Wieś i są wytworzone w
gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuję. Jednocześnie oświadczam, że złożyłem deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczam opłatę w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wielka Wieś z siedzibą: Urząd Gminy Wielka Wieś, Pl. Wspólnoty 1, 32085 Szyce.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych, w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, jest Pan Stanisław Kasprzyk (kontakt: adres e-mail:
inspektorodo@wielka-wies.pl; tel: 12 419 17 01.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3celu, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

………………………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis)
* niepotrzebne skreślić

