
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Świebodzicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 



 
 

 
 
 
 

 REGULAMIN 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
zwanego dalej „PSZOK”, który zlokalizowany jest w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30. 
 
2. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 
3. W PSZOK odbierane będą jedynie odpady komunalne, posegregowane na poszczególne frakcje, 
których ilość i charakter są tożsame z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. 
 
4. Do PSZOK odpady mogą dostarczać mieszkańcy z terenu Gminy Świebodzice objęci gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
5. W PSZOK odpady komunalne przyjmowane są bez dodatkowej opłaty, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 
niniejszego Regulaminu, w ramach opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

§ 2 
Działalność PSZOK 

 
1. Operatorem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest: ZGK Świebodzice              
Sp. o. o. w Świebodzicach. 
 
2. PSZOK jest czynny:                       
  1) od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3. - od godz. 7:00 do godz. 15:00;                                                                 
  2) w soboty - od godz. 10:00 do godz. 12:00; 
  3) w środy w okresie od kwietnia do października - od godz. 7:00 do godz. 18:00. 
 

§ 3 
Zasady funkcjonowania PSZOK 

 
1. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK. 
 
3. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.  
Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
 
4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu przez pracownika PSZOK zgodności dostarczonych 
odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów. 
 
5. Mieszkańcy, którzy dostarczają odpady do PSZOK są zobowiązani do: 
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  1) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK; 
  2) zachowania wymogów przepisów BHP i ppoż, nieużywania źródeł otwartego ognia, 
  3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników 
  obsługi PSZOK; 
 4) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub 
umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, za wyjątkiem odpadów 
niebezpiecznych. 
 

§ 4 
Rodzaje odpadów przyjmowanych i nieprzyjmowanych przez PSZOK 

 
1. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 
  1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
  2) zużyte świetlówki, żarówki, żarówki energooszczędne; 
  3) zużyte baterie i akumulatory; 
  4) przeterminowane leki; 
  5) środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery,      

opakowania po farbach i lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego: 
  6) termometry, odpady zawierające rtęć; 
  7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów medycznych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu    
poziomu substancji we krwi, w szczególności zużyte  igły i strzykawki; 

  8) odzież i tekstylia; 
  9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - maksymalnie 400 kg rocznie 

z jednego gospodarstwa domowego; 
  10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
  11) zużyte opony - maksymalnie 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe; 
  12) bioodpady, odpady zielone; 
 13) papier i tektura; 
 14) metale w tym opakowania z metali; 
 15) tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych; 
 16) opakowania ze szkła; 
 17) opakowania wielomateriałowe; 
 18) opakowania ulegające biodegradacji. 
 
2.  Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 
  1) odpady zawierające azbest; 
  2) szyby samochodowe; 
  3) szkło zbrojone i hartowane; 
  4) zmieszane odpady komunalne; 
  5) części samochodowe; 
  6) zmieszane odpady budowlane. 
 
 

§ 5 
Zasady dostarczania i przechowywania odpadów w PSZOK 

 
1. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być posegregowane, a następnie zdeponowane  
w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach. 
 



2. Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Pracownik punktu samodzielnie umieści 
je w odpowiednich pojemnikach/magazynie odpadów niebezpiecznych. 
 
3. Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je 
wsypać do właściwego oznakowanego kontenera. W przypadku dostarczenia odpadów 
biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera,  
a worki wrzucić do odpowiedniego pojemnika. 
 
4. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących, 
nieuszkodzonych) pojemnikach oraz powinny być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą 
identyfikację odpadu. 
 
5.  Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości. 
 
6. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, 
motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, nie wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
7. Dostarczający odpady komunalne zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów                 
w przypadku: 
  1) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie  
odpadów aktualnie przyjmowanych; 
  2) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń dostarczonych odpadów; 
  3) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów zanieczyszczonych. 
 
8. Za odpady frakcji określonych w § 4 ust. 1 pkt 9 i 11 oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w ilości przekraczającej wskazane maksymalne wartości, pobierana będzie 
opłata zgodnie z regulaminem opłat Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
 

 
§ 6 

Obowiązki PSZOK 
 
1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych                    
i przekazywanych odpadów. 
  
2. W PSZOK odpady są magazynowane selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi                       
i środowiska naturalnego. 
 
3.  Obsługa PSZOK ma obowiązek: 

  1) uzyskać od osoby przekazującej odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały  wytworzone, 
aby zweryfikować możliwość przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację; 

   2) sprawdzić zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4; 

   3) ewidencjonować każdorazowo przyjęte odpady problemowe. 

4. Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów: 

  1) każdorazowo, jeżeli są one dostarczane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem; 

  2) każdorazowo, jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej. 

5. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, obsługa PSZOK sporządza 
notatkę wraz z uzasadnieniem. 



 
§ 7 

Uwagi dodatkowe 
 

1. Zebrane w PSZOK odpady będą przekazywane do podmiotów posiadających pozwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów. 
 
2. Obsługa PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w PSZOK. 
 
3. Korzystający z PSZOK są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. Regulamin 
dostępny jest na terenie PSZOK oraz na stronie internetowej www.bip.swiebodzice.pl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik 
do Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 
 
 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Gminie Świebodzice 

 
FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW 

 

Nr formularza: ..................................... Data:..................................................... 

 
Osoba przekazująca odpady 

 
Nazwisko i Imię: 
............................................................................... 

Adres zamieszkania lub PESEL: 
................................................................................ 
 

 
Pochodzenie odpadów 

 

Adres nieruchomości:........................................................................................................................….. 

 
Przekazane odpady 

 

Lp. Rodzaj odpadów Ilość przekazanych odpadów 
(szt., kg, m3) 

   

   

   

 
Oświadczenia: 

 
1. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z Kodeksu karnego 
oświadczam, że odpady dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie 
Świebodzice zostały wytworzone – pochodzą z nieruchomości nr ..… przy ul. ………………………………..  
w Świebodzicach. 
 
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez operatora PSZOK, to jest ZGK Świebodzice Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzicach (ul. 
Strzegomska 30) oraz przez Urząd Miejski w Świebodzicach (ul. Rynek 1) w celu prowadzenia rejestru 
odpadów oddawanych do PSZOK, zgodnie z Rozporządzeniem 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(RODO). 
 
 
……………………………………..                                                             …………………………………… 
   (podpis osoby przekazującej odpady)                                                                                     (podpis osoby przyjmującej odpady) 

 
 
 



Klauzula informacyjna: 
 
Zgodnie z art.13 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), informuje się, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. z siedzibą  
w Świebodzicach 58-160 przy ul. Strzegomskiej 30. 
2.  Z Administratorem Danych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej zgodnie 
z w/w adresem lub za pomocą e-maila: zgk@zgk.swiebodzice.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą: przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) dla potrzeb prowadzenia 
rejestru odpadów komunalnych oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie także Urząd Miejski w Świebodzicach w celach 
kontrolnych. 
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 
podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie przyjęcie odpadów przez 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub 
ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 
 



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) rada gminy w drodze uchwały określa sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Na terenie Gminy Świebodzice działa jeden PSZOK, który zlokalizowany jest na terenie bazy
gminnej spółki komunalnej przy ul. Strzegomskiej 30. Do prawidłowego funkcjonowania Punktu
konieczne jest określenie sposobu świadczenia usług w formie Regulaminu.

Koszty funkcjonowania PSZOK i zagospodarowania zbieranych w nim selektywnie frakcji
odpadów komunalnych pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.




