ZARZĄDZENIE NR 223/2021
WÓJTA GMINY CZYŻE
z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Czyżach
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.
888) zarządza się co następuje:
§1. Wprowadza się Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Czyżach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Regulamin, o którym mowa w §1 należy umieścić w widocznym i łatwo
dostępnym miejscu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Czyżach oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czyże.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy do spraw
gospodarki odpadami komunalnymi.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czyże
inż. Jerzy Wasiluk

Załącznik do Zarządzenia Nr 223/2021
Wójta Gminy Czyże z dnia 16 września 2021 r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
prowadzonego przez Urząd Gminy w Czyżach

4.

§1
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”, prowadzony przez
Urząd Gminy Czyże.
PSZOK zlokalizowany jest na działce 445/1 położonej w miejscowości Czyże,
na terenie Oczyszczalni Ścieków, obok Stacji Uzdatniania Wody.
PSZOK jest terenem oznakowanym, ogrodzonym i zabezpieczonym przed
nieuzasadnionym dostępem osób trzecich.
Korzystanie z PSZOK równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.

PSZOK czynny jest:

1.

2.
3.

§2
Miesiące
marzec, kwiecień, maj,
czerwiec, lipiec, sierpień,
wrzesień, październik
(2 razy w tygodniu)
listopad, grudzień, styczeń,
luty
(raz w miesiącu)
2.

Dzień tygodnia
Czwartek (pierwszy i
czwarty każdego
miesiąca)

Godziny otwarcia
9:00- 14:00

Czwartek (drugi każdego
miesiąca)

9:00 - 14:00

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów w PSZOK może być
okresowo wstrzymane lub ustalone w innym terminie. Informacje o tym fakcie
zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Czyże : ugczyze.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czyże.
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§3
Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Czyże, którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i
wnoszą opłatę z tego tytułu.
PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie zebrane selektywnie oraz dostarczone w
sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
Do PSZOK przyjmowane są odpady wymienione w załączniku nr 1 załączonym
do niniejszego Regulaminu.
PSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez
mieszkańców Gminy Czyże.
Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w
miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK

§4
Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest wskazanie przez osobę
dostarczającą odpady adresu nieruchomości, na której odpady powstały.
Prowadzący PSZOK weryfikuje czy wskazana nieruchomość znajduje się na
wykazie nieruchomości zamieszkałych i odprowadzających opłatę za
gospodarowanie odpadami w Gminie Czyże.
W przypadku wątpliwości co do faktu czy dana nieruchomość jest zamieszkałą, a
jej właściciel ma złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami, pracownik PSZOK wyjaśnia telefonicznie status nieruchomości z
pracownikiem Gminy Czyże.
Prowadzący PSZOK prowadzi Rejestr przyjmowanych od mieszkańców
odpadów w PSZOK, który zawiera następujące dane: adres nieruchomości,
nazwę odpadu, datę przyjęcia odpadu przez PSZOK.
Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez
pracownika PSZOK
§5
Osoba dostarczająca odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie
po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu
wskazanym przez obsługę PSZOK.
Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek
przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad
ruchu drogowego.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką
osoby dorosłej.
Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca
złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
b. zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
c. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł
otwartego ognia, oraz bezwzględny zakaz palenia tytoniu,
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1.

2.
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d. Stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
Zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
a. niewłaściwym rozkładem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów
niewłaściwie zabezpieczonych,
b. zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży w trakcie rozładunku odpadów,
c. uszkodzeniem pojazdów dostawcy odpadów przez pojazd lub postępowanie
innego dostawcy odpadów.

§6
Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów nie spełniających
wymogów niniejszego Regulaminu w szczególności:
a. odpadów zebranych nieselektywnie, zanieczyszczonych w sposób
uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
b. odpadów nie będącymi odpadami komunalnymi tj. odpady pochodzące od
podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
lub napraw,
c. odpadów, których ilość, rodzaj lub sposób dostarczenia wskazuje, że mogą
pochodzić od innego źródła niż gospodarstwo domowe,
d. zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż wymienione w
załączniku nr 1.
e. odpadów niespełniających wymogów określonych w Regulaminie.
f. jeżeli przyjęcie odpadów mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzi.
W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez PSZOK z przyczyn wskazanych
w Regulaminie, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego usunięcia z terenu PSZOK.
§7
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępna u pracowników PSZOK.
Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy:ugczyze.pl
- w Urzędzie Gminy Czyże oraz pod numerem telefonu: 85- 681-89-92
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30. 09.2021r.

WÓJT GMINY CZYŻE

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

PSZOK prowadzonego przez Urząd Gminy w Czyżach
Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK:
1. Odpady wielkogabarytowe - wytworzone w gospodarstwie domowym tj. łóżka,
materace, meble (kanapy, fotele, krzesła, sofy, szafy). w Ilości 4 szt na jedną
nieruchomość/rok



odpadami wielkogabarytowymi nie są odpady budowlane z jakiegokolwiek demontażu,
rozbiórki czy przebudowy,( panele, okna, płoty, grzejniki, płyty, rolety)
Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z
zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów

2.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, np. Urządzenia radiowe i
telewizyjne, sprzęt komputerowy, kalkulatory, urządzenia gospodarstwa
domowego AGD i RTV w ilości 1 sztuka lodówki na jedną nieruchomość/rok



odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD/RTV) muszą być
przekazywane kompletne (w całości), niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów
zdekompletowanych np. pozbawionych elementów metalowych

3.

Zużyte opony z pojazdów do 20 cali - pochodzące z pojazdów użytkowanych w
gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli,
motorowerów, rowerów. Jednorazowo można oddać maksymalnie 4 opony z
jednej nieruchomości.

Rodzaje odpadów NIE przyjmowanych przez PSZOK:
1. Bioodpady,
2. Zmieszane odpady komunalne.
3. Odpady zawierające azbest,
4. Części samochodowe (np. Szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
5. Opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
6. Odpadów budowlanych,
7. Urządzeń przemysłowych, odpadów produkcyjnych z działalności rolniczej (folie
itp.)
8. Butle gazowe,
9. Papa
10. Gaśnice,
11. Okna plastikowe,
12. Wata szklana

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
RODO) informujemy, że:
1.
2.
3.

4.






5.

6.

7.

8.
9.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Czyże, dane kontaktowe:
17-201 Czyże 98.
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ugczyze.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym:
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; ustalania wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art.6 ust. 1 lit c
Rozporządzenia w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy ordynacja podatkowa oraz
innych aktów prawnych powiązanych z wymienionymi ustawami.
Przysługuje Państwu:
prawo dostępu swoich danych,
Prawo ich sprostowania (poprawiania, zmiany),
Prawo do ograniczenia przetwarzania,
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - UrzAd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-091 Warszawa
prawo do usunięcia danych osobowych, do przenoszenia danych a także prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z uwagi na cel przetwarzania i
obowiązek prawny nie przysługuje lub podlega ograniczeniu),
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe - wymóg ustawowy.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia
dokumentu.
Odbiorca Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej lub inne podmioty
uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym
działalność Administratora na podstawie podpisanych umów powierzenia.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane wynikające z regulacji prawnych oraz kategorii Archiwalnej
dokumentacji - określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających w przepisów prawa.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Ja niżej podpisany, oświadczam, że jestem właścicielem/właścicielką nieruchomości położoną pod
adresem.........................................................................................................................................................
Na której zamieszkuje .......................osób.
Przekazuję do PSZOK w Czyżach następujące odpady:


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.............szt



Zużyte opony ........... szt,



Odpady wielkogabarytowe ...........szt

Oświadczam, że jestem objęty/a systemem gospodarki odpadami oraz wniosłem/am opłatę z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Oświadczam, że zapoznałem /łam się z treścią regulaminu PSZOK oraz
że dostarczone odpady nie pochodzą z działalności gospodarczej. Dostarczone przeze mnie odpady zostały
wytworzone przez osoby zamieszkujące moje gospodarstwo domowe i pochodzą z ww. nieruchomości.

.........................................
(podpis właściciela nieruchomości)

