
Załącznik nr 6 do Umowy Wykonawczej z dnia 27.11.2018 roku 

 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZWIĄZKU GMIN KRAJNY 

W GMINIE LIPKA 

Obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku 

 

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych Związku Gmin Krajny w miejscowości Lipka, gmina Lipka 

prowadzonego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., zwanym dalej PSZOK. 

 

I. Zasady ogólne 

1. Lokalizacja PSZOK: Lipka, ul. Spokojna 1; jedn. ewid. 303104_2 Gm. Lipka 

Obr. 0017 Lipka Dz. ewid. 176/10 

2. Przeznaczenie PSZOK: przyjęcie i zagospodarowanie odpadów mających 

charakter komunalny pochodzących z terenu Związku Gmin Krajny, zgodnie  

z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. [na potrzeby Regulaminu 

zostanie stworzony załącznik szczegółowo określający rodzaje odpadów  

o określonych kodach, które będą przyjmowane w PSZOK. Załącznik będzie 

oczywiście zgodny ze wszystkim uregulowaniami prawnymi, w tym  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 roku.] 

3. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 

oraz w pierwszą i trzecią sobotę w miesiącu w godzinach od 10:00 do 14:00. 

II. Ustalenia szczegółowe 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu 

zgodności dostarczonych odpadów z aktualnym wykazem stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz określoną w nim maksymalną 

ich ilością. Poza tym do PSZOK trafić mogą i zostać w nim przyjęte rzeczy 

używane niestanowiące odpadu, celem ponownego użycia. 

2. PSZOK przyjmuje odpady z terenu Związku Gmin Krajny po okazaniu 

dokumentów umożliwiających identyfikację miejsca zamieszkania oraz 

dodatkowo, wyłącznie w przypadku odpadów co do których zastosowano limity 

dostaw, po wypełnieniu formularza oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu [druk stosownego oświadczenia zostanie 

stworzony na potrzeby obsługi PSZOK.] 

3. Wymagania dotyczące dostarczanych odpadów: 

a) Wyłącznie nie zmieszane i nie zanieczyszczone innymi odpadami 

(posegregowane). 

b) Umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach (dot. odpadów 

w postaci płynnej) 

c) Możliwe do identyfikacji, w przypadku odpadów niebezpiecznych, których 

identyfikacja nie będzie możliwa wizualnie (szczególnie będących w postaci 

płynnej) dodatkowo oznaczone oryginalną etykietą lub dostarczone wraz  

z ulotką informacyjną produktu. 

4. Pracownik PSZOK samodzielnie nie wyjmuje przywiezionych odpadów z 

pojazdu. Osoba dostarczająca odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

do PSZOK zobowiązana jest przekazać je do zważenia i zewidencjonowania 

oraz umieszczenia w odpowiednim pojemniku pracownikowi PSZOK. Inne niż 



niebezpieczne odpady należy umieścić w odpowiednim (wskazanym przez 

pracownika PSZOK) miejscu (pojemniku/kontenerze/wiacie). 

5. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, odpady zawierające azbest, szkło zbrojone i hartowane, 

części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) z 

wyłączeniem zużytych opon. 

6. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to 

sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.  

Np. w przypadku stwierdzenia przez pracownika braku możliwości wiarygodnej 

identyfikacji odpadów (np. brak etykiet), stwierdzenia uszkodzonych, 

przeciekających opakowań, odmowy wypełnienia formularza oświadczenia  

i podania danych, nie okazania wymaganych dokumentów, nieodpowiedniego 

zachowania w stosunku do pracownika PSZOK (awanturowania się, 

wulgaryzmy itp.) 

III. Postanowienia końcowe 

1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania 

zaleceń obsługi, a w szczególności dotyczących: miejsca złożenia odpadów, 

zachowania wymogów bezpieczeństwa tj. nieużywania źródeł otwartego ognia 

oraz stosowania się do sposobu poruszania się po PSZOK. 

2. Regulamin korzystania z PSZOK wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Związku Gmin Krajny i Wykonawcy http://mzuk-zlotow.pl 

3. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub Związek Gmin Krajny. 

4. Każda Osoba przywożąca odpady do PSZOK zobowiązana jest do zapoznania 

się oraz bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

5. Dostarczający odpady do PSZOK na podstawie art. 23 ustawy o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zakres: adres nieruchomości) 

przez administratora danych, którym jest Wykonawca Miejski Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. i Związek Gmin Krajny. Dane będą przetwarzane 

wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów i mogą być 

udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca 

zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Podanie danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo 

dostępu do swoich danych i ich poprawienia. 

6. Niniejszy Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych Związku Gmin Krajny zlokalizowanego w miejscowości: Lipka, 

gmina Lipka obowiązuje od 1.01.2019 r.  

 


