ZARZĄDZENIE NR 47.2021
WÓJTA GMINY PARCHOWO
z dnia 07 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Parchowie
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art.3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U .z 2020r. poz.1439 ze zm.) zarządza się,
co następuje:
§1.
Wprowadza się Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Parchowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2.
Regulamin, o który mowa w §1 , należy umieścić w widoczny łatwo dostępnym miejscu na
terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Parchowie oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Parchowo.
§3.
Traci moc zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Parchowie.
§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Parchowo.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Parchowo Nr 47.2021 .z dnia 07.05.2021 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W
PARCHOWIE
§ 1.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Parchowie, zwany dalej PSZOK.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Parchowie prowadzony jest przez
Gminę Parchowo
3. Korzystanie z PSZOK równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 2.
1. PSZOK zlokalizowany jest na działce 166/3 położonej w miejscowości Parchowo. (obok
oczyszczalni ścieków). PSZOK w Parchowie czynny jest w następujących dniach (za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy :
− wtorek w godzinach: od 15°° do 17°°.
− sobota w godzinach: od 10°° do 13°°.
2. 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 Parchowo (www.parchowo.pl ), oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Parchowo.

1.

2.

§ 3.
PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane (posegregowane!). Odpady komunalne,
dostarczane do PSZOK, przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach pobieranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
położonych na terenie gminy Parchowo, po podaniu nr ewidencyjnego.
W PSZOK w Parchowie przyjmowane są tylko i wyłącznie posegregowane i właściwie
zabezpieczone odpady:
- papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
- tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
- metale oraz opakowania z metali,
- opakowania wielomateriałowe,
- zmieszane odpady opakowaniowe,
- szkło oraz opakowania ze szkła,
- odpady ulegające biodegradacji, w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l.
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości nie przekraczającej 200 kg z gospodarstwa
z domowego,
- odpady budowlane i rozbiórkowe lub gruz ceglany w ilości nie większej niż 1m3/rok
z gospodarstwa domowego,

- zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości
nie przekraczającej 4 sztuki/rok z gospodarstwa domowego,
- popiół,
- tekstylia i odzież
W PSZOK w Parchowie nie są przyjmowane następujące odpady:
1) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,
2) odpady zawierające azbest,
3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
4) opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,
5) sprzęt budowlany i rolniczy,
6) nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu,
7) niekompletny sprzęt RTV i AGD.
3. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów:
1) których ilość wskazuje na pochodzenie innego źródła niż gospodarstwo domowe,
2) gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane,
3) nieprawidłowo zabezpieczonych,
4) odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych powyżej,
5) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację
odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów,
6) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub
życiu ludzi.
4. Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach
umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym razie pracownik PSZOK może domówić ich
przyjęcia.
5. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych opakowaniach oraz
posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadów.
6. Odpady zielone należy umieścić we właściwym, oznakowanym kontenerze.
7. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione.
8. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane
kompletne (w całości).
§ 4.
1. Odpady do PSZOK właściciel nieruchomości dostarcza własnym transportem.
2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika.
3. Na terenie PSZOK mogą znajdować się maksymalnie dwa pojazdy dostarczające odpady,
opuszczenie terenu PSZOK przez jeden pojazd zwalnia miejsce dla pojazdu oczekującego w kolejce
do wjazdu na PSZOK.
4. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do
zbierania w PSZOK, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
5. Pracownik PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów,
wskazuje jedynie miejsce lub pojemnik, w którym dostarczający odpady powinien je umieścić.
6. W przypadku umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do ich przesortowania i umieszczania w pojemniku lub pojemnikach
wskazanych przez pracownika PSZOK.

7. Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach,
na paletach lub w inny sposób.
8. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieka osoby pełnoletniej.
9. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
2) zachowania wymogów BHP i Ppoż. w tym bezwzględnego przestrzegania zakazu używania
ognia na terenie PSZOK.
3) zachowania czystości – w przypadku zabrudzenia terenu PSZOK podczas rozładunku odpadów,
powyższy teren należy uprzątnąć we własnym zakresie.
4) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
§ 5.
na

1. Regulamin PSZOK dostępny jest
stronie
www.parchowo.pl oraz u obsługi PSZOK-u.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021 r.

internetowej

Gminy

Parchowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Parchowie.

Imię i nazwisko
Adres
Data

OŚWIADCZENIE
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)

Lp.

Rodzaj odpadu

Masa przekazanych odpadów
/ szt.

…………………………………..
Podpis pracownika PSZOK

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / Gmina Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo
2)inspektorem ochrony danych osobowych w / Gminie Parchowo / jest Pan Krzysztof Pukaczewski, Tel.
606 387 413 *;
3)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów

Komunalnych,

jest

to

niezbędne

do

wypełnienia

obowiązku

prawnego ciążącego na

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z2020r.poz.1439).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych tj. 5 lat. -Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
5) Państwa

dane

osobowych nie

będą

przekazywane

poza Europejski

Obszar

Gospodarczy

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
7) Podanie

przez

Państwa

danych

osobowych

w

związku

z

ciążącym

na

Administratorze

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu,
o którym mowa w punkcie 3.
8) Państwa

dane

mogą

zostać

przekazane

podmiotom

zewnętrznym

na

podstawie

umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa

Parchowo, dnia …………………………………….
data i czytelny podpis

