
Zarzqdzenic Burmistrza

Miasta i Gminy Ogrcdzieniec Nr 75/2019

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w

Komunalnych (PSZOK) w Ogrodziericu

Na podstawie art. 30 ust. l- i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., po2.994, 1000, 1349, 1432,25OO ), art. 3 ust. 2 pkt

6 ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 roku o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach (Dz.U. z

2018 r. poz. 1454, t6291oraz uchwaly nr Vl/37/2019 z dnia 29 stycznia 2019 Rady Miejskiej

w Ogrodziericu (Dz. U. Wojew6dztwa Slqskiego z 2Ol9r. poz. 1136) w sprawie okreilenia

szczeg6lowego sposobu i zakresu (wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w

komunalnych od wlaicicieli nieruchomo(ci i zagospodarowania tych odpad6w

zarzqdzam co nastQpuje:

,L

Wprowadzam regulamin Punktu Selei<tyr;nego Zbierania Odpad6w Komunalnych (PSZOK) w
Ogrodziericu w brzmieniu stanowiac),ln Zalqcznik nr 1do niniejszego Zarzqdzenia.
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Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych (PSZOK) w Ogrodziericu
wchodzi w iycie z dniem 1 lipca 2019r,

94

Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania. t

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz

Kierownikowi Referatu lnwestycji i Rozwoju Gospodarczego.

:q3

Burmist

Anna



Zal4cznlk t 1 do Zaru4dzenia nr 75
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dn. 15.03.2019 r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych w Ogrodziericu

l. Regulamin okeila zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych (zwany dalej PSZOK) znajduj4cego sig na terenie Gminy Ogrodzieniec w zakesie
przyjmowania i zagospodarowania selektywnie zebranych odpad6w komunalnych.

2. Punkt zlokalizowany jest w Ogrodziericu przy ul. KoSciuszki 107 i obslugiwany jest przez
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ogrodziencu

3. Punkt Selekq"wnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych czynnyjesr
w kazd4 sobotg od kwietnia do paZdziemika w godzinach 8:00 do l8:00,
w kazd4 sobotg od listopada do miuca w godzinach od 8:00 do 15:00

Je2eli sobota bgdzie dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia l8 stycznia
l95l o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Z 2015, poz. 90 ze zmian) punkt bgdzie czynny w dzieri
poprzedzaj4cy w godzinach. w kt6rych powinien byi czynny w dniu wolnym.

4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpad6w do PSZOK mo2e zostai okesowo
wstrz).mane lub ustalone w innym terminie.

6. Do PSZOK przyjmowane sq odpady komunalne zebrane w spos6b selek[wny, wyworzone
przez wladcicieli nieruchomoSci/mieszkaric6w nieruchomo5ci poloZonych na terenie gminy
Ogrodzieniec, kt6rzy s4 objgci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnosz4 oplatg
z tego tltulu na rzecz gminy.

7. Do PSZOK przyjmowane s4:
a. meble i odpady wielkogabary.towe,
b. przeterminowane leki i chemikalia,
c. z\rye baterie i akumulatory
d. zu2>4y sprzgt elektryczny i elektroniczny,
e. odpady budowlane i rozbi6rkowe, stanowiqce odpady komunalne pochodz4ce z remont6w i
innych rob6t budowlanych wykonywanych we wlasnym zakresie, na wykonanie kt6rych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg lub rozbi6rkg, a tak2e na wykonanie kt6rych nie jest
wymagane zgloszenie do administracji budowlano - architeltonicznej,
I zu2yte opony,
g. odpady zielone,
h. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpad6w komunalnych,
i. papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,j. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomaterialowe,
k. szklo, w tym odpady opakowaniowe ze szkla,

5. O wstrzymaniu przyjmowania odpad6w, bEd2 zmianie terminu przyjmowania odpad6w
przez PSZOK mieszkaricy zostan4 poinformowani przez zamieszczenie informacj i na stronie
intemetowej Urzgdu, Zakladu oruz poprzez .vqrwieszenie informacji na tablicach informacyjnych.
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8. Dostarczone do PSZOK odpady muszq byi posegregowane, nie mogq byi zmieszane
i zanieczy szczone innymi odpadami.

9. Odpady w postaci zuztl.ego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) musz4 by6
kompletne.

10. Odpady wielkogabarytoweimeble dostarczone do PSZOK powinny byi opr62nione
z zawartoSci i nie mog4 zawiera6 innych odpad6w.

ll. Odpady wymagaj4ce opakowania powinny znajdowai sig w szczelnych (nie ciekn4cych)
i nie uszkodzonych opakowaniach oraz posiadai oryginalnq informacjg (etykietg) umo2liwiajqc4
identyfikacjq odpad6w w chwili przekazania.

12. Znztle opony mogq pochodzii wylqcznie z rower6w, motorower6w, w6zk6w, motocykli
oraz samochod6w o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony, kt6re nie s4 wykorzystywane do
prowadzenia dzialalnodci gospodarczej. Pelnoletni mieszkaniec gminy Ogrodzieniec mo2e oddai do
4 opon w roku kalendarzowym.

14. Odpady rozbi6rkowe i budowlane stanowi4ce odpady komunalne np. gruz, cegla, pustak,
beton, przyjmowane s4 czyste, bez zanieczyszczen azbestu, ceramiki, pianki, plastiku i element6w
drewnianych. Wprowadza siq limit do 1m3 rocznie dla nieruchomoSci.

15. Przyjgcia odpad6w dokonuje upowazniony pracownik PSZOK po okazaniu przez
mieszkafca potwierdzenia zlozenia deklaracji, potwierdzenia dokonania oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzaj4cego adres zamieszkania na terenie
gminy Ogrodzieniec.

17. Pracownik PSZOK po potwierdzeniu adresu zamieszkania na podstawie przedstawionych
dokument6w sporzqdza w dw6ch egzemplarzach dokument potwierdzaj4cy przyjgcie odpad6w
zgodnie ze wzorem (zal4cznik nr 1).

18. Pracownik ma prawo odm6wii przyjgcia odpadu, w przypadku niemoZnoSci potwierdzenia
faktu zamieszkania w gminie Ogrodzieniec lub jezeli stwierdzi, i2 odpady moge pochodzi6 z

dzialalnodci gospodarczej lub jej likwidacji, w szczeg6lnoSci gdy iloSi jednorazowo lub
wielokotnie dostarczonych odpad6w pflelrlacza mo2liwoSci wyprodukowania przez gospodarstwo

domowe tub byloby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogloby zagraLai zdrowiu i zyciu ludzi.

19. W przypadku odmowy przyjgcia odpadu do PSZOK pracownik sporz4dza stosownq notatkg

wraz z uzasadnieniem i dokumentacjq fotograficzn4.

Do PSZOK nie s4 przyjmowane:
o zmieszane odpady komunalne,
o popi6l i 2u2el z:rnieszarte z innymi odpadami,
. odpady zawierajqce azbest,
. materialy izolacyjne - styropian, welna mineralna, papa,

.f,
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13. Odpady zielone (trawa, drobne galgzie) powinny byi odpowiednio rozdrobnione. Nie mog4
zawierai zanieczyszczeh nieorganicznych (ziemia, kamienie), resztek 2ywno6ci pochodzenia
zwierzgcego, (kodci, o3ci), pozostalodci po spalaniu oraz nie mog4 byi w stanie rozkladu.

16. Kazde przyjgcie odpad6w w PSZOK jest ervidencjonowane przez pracownika.



. czgSci samochodowe - np. szyby, zderzaki, reflektory czg6ci karoserii, plastiki
samochodowe,

. opony z pojazd6w cig2arowych i maszyn rolniczych,

. odpady nieoznaczore, bez moiliwoSci identyfikacji (etykiety),
o odpady w opakowaniach ciekn4cych,
. odpadypoprodukcyjne,
o inne - deski, belki, panele, plyy grzejnikowe, kosiarki spalinowe, odpady ogrodowe.

21. Transport odpad6w do punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych mieszkaricy
zapewniaj4 we wlasnym zakesie i na wlasny koszt.

22. Dostarczone do PSZOK odpady naleZy samodzielnie przeladowad do pojemnika
wskazanego przez obslugg Punktu.

23. Na teren PSZOK moZna dowozii odpady wyl4cznie pojazdami osobowymi ( z przyczepani)
lub malymi pojazdami dostawczymi (do 3,5 tony).

24. Korzystaj4cy z PSZOK zobowiqzani s+ do bezwzglQdnego przestrzegania regulaminu
i polecefr obslugi, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad ujgtych w przepisach
przeciwpo2arowych, w szczeg6lnoSci nieuZywania 2r6del otwartego ognia.

26. Mieszkanc6w dostarczaj4cych odpady do PSZOK informujemy, izl. zgodnie
z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z drrta 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z ptzelwarzatiem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekty,wy 95/46/WE:
l.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Ogrodziericu 42-440 Ogrodzieniec, Plac WolnoSci 42 zwany dalej Administratorem.
2.W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mo2e Pani/Pan skontakiowa6 sig piszEc na
adres e-mail: admin@ogrodzieniec.pl
3.Pani/Pana dane osobowe bgdE przetwarzane celem:
a)realizacji cel6w systemu zbi6rki odpad6w selektywnych odebranych od mieszkaric6w
b)wypelnienia obowiqzk6w prawnych ci42qcych na ZGK w Ogrodziericu w zwiqzku
z prowadzeniem dzialalnoSci i realizacj4 zawartych um6w (podstawa prawna: art.6 ust I lit. c
Rozporz4dzenia);
c)dochodzenia nale2noSci (podstawa prawna: art. 6 ust I lit .f Rozporz4dzenia);
4.W zwi4zku z przetwuzaniem danych z w wylej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe
mog4 by6 udostgpnione innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mog4 byd wylqcznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa lub
podmioty biorqce udzial w realizacji umowy.
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgdq przez okres zgodny z odnosnymi przepisami
prawa zwiTanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbgdny do zabezpieczenia
ewentualnych roszczei a w przypadku wyraZenia przez PaniqlPana zgody na przetwarzanie danych
po wygaSnigciu umowy , do czasu wycofania zgody.
6.Posiada Pani/Pan prawo do z4dania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przelwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7.Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UrzEdu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencjq niepodania danych bgdzie brak
mo2liwoici bezplatnego przekazania odpad6w.

25. Na terenie PSZOK dzieci mogq przebywai wyl4cznie pod opiekq doroslych.
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27. Pr4padki niewla6ciwego Swiadczenia uslug przez prowadz4cego punkt selektywnego
zbierania odpad6w komunalnych (PSZOK) naleZy zglaszat w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni
od momentu wystqpienia nieprawidlowodci w formie pisemnej na adres UrzEdu Miasta i Gminy w
Ogrodzieniec Plac Wolno3ci 25,42-440 Ogrodzieniec lub za poSrednictwem pocay elektronicznej
na adres konsultacje@ogrodzieniec.pl lub telefonicznie. Zgloszenie powinno zawiera6 co najmniej
dane zglaszaj4cego, nr teletbnu, kr6tki opis i datg zaistnialej nieprawidlowo5ci.

28. Wszelkie informacje o pracy punktu mo2na uzyska6 od pracownika PSZOK lub pod nr
telefonu 32 673 20 8l

29. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych w Ogrodziericu
dostgpny jest na stronie intemetowej Urzgdu Miasta i Gminy Ogrodzieniec
https:i/www.ogrodzieniec.pl/kategorieiodpady/ or^z Zaklad:u Gospodarki Komunalnej
http ://www.zgk.ogrodzieniec.pll

30. Korzystanie z uslug PSZOK jest r6wnoznaczne z akceptacjq regulaminu.

31. Niniejszy regulamin obowipuje od I lipca 2019r.

Bu v

Anna Pilarcz k-st ri a
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Zal4cznik nr I do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych w Ogrodziericu

Pohvierdzenie dostarczenia odpad6w komunalnych do Punktu Selektyrunego Zbierania
Odpad6w Komunalnych w Ogrodziericu, ul. KoSciuszki 107

Przyjmuj4cy

Przyjgcie odpad6w nr ........ ., dnia,

Jednostka
(szt, kg)

IloSi odpad6u'

Podpis przyjmuj4cego . Przekazuj 4cy

imig, nazwisko..

adres..
OSwiadczam, 2e dostarczone przeze mnie odpady zostaty wytworzone we wlasnym za!:resie ptzez
osoby zamieszkuj4ce wskazan4 powyZej nieruchomo66.

Klauzuls informacyjnr
Zgodnie z Rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161619 z dnia27 kwietoia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawic swobodnego ptzeptrru takich danych oraz uchylenia
dyreklywy 95/46lWE informujemy, iz:
l.Administratorcm Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ogrodziericu 42-440 Ogrodzieniec. Plac
Wolno$i 42 zwany dalei Administratorcm.
2.W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mo2e Pani/Pan skontaltowai sig pisz4c na adres e-mail:
admin@ogrodzieniec.pl

\-, 3.Pani/Pana dane osobowe bgdq przetwazane celeml
a)realizacji cel6w systemu zbi6rki odpad6w selektywnych odebranych od mieszkafc6w b)wypetnienia obowiqzk6w prawnych
ciEzqcych na ZGK w Ogrodzieicu w zwi4zku z prowadzeniem dzialalnoSci i realizacj4 zawartych umdw (podstawa prawna: art.6 ust
I lit. c Rozporzqdzenia)i
c)dochodzenia naleznoSci (podstawa prawna: alt. 6 ust I lit .f Rozporzqdzenia);
4.W zwiqzku z pEetwarzaniem danych z w wy2ej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogq byd udostQpnione innym
odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogq byd wyl4cznie podmiory uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisdw prawa lub podmioty biorqce udzial w realizacji umowy.
5.Pani,?ana dane osobowe przechowywane bgdq przez okes zgodny z odnosnymi przcpisami prawa zwiganymi z celem
przetNarzania danych lub przez okes niezbgdny do zabezpieczenia ewentualnych roszczei a w przypadku wyrazeria przez
Paniq,/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygasniEciu umowy , do czasu wycofania zgody.
6.Posiada Pani,/Pan prawo do 24dania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do sprostowania. usunigcia lub
ograniczenia przetwalzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7.Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UrzQdu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych ma charakter dobrou olny. jednak konsekwencjq niepodania danych bgdzic brak mo2liwosci bezplatnego
przekazania odpad6w.

Rodzaj odpadu Kod odpaduL.p.

J
Data i czytelny podpis osoby dostarczajqcej odpady . . ...


