
 

 

               R  E  G U L A M I  N   

 

P U NK TU   S ELEKT YW NE GO  ZB IER A N I A   ODPA DÓW  KO MU NA LN YC H   

W  T USZ Y MIE  

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(zwanego dalej PSZOK) zlokalizowanego w Tuszymie 140 D. 

 

2. PSZOK jest czynny we wtorki i czwartki  w godzinach od 9 -17 oraz w soboty w godzinach  

8 - 15 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy). 

  

3. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK. 

 

4. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych 

Gminy  Żyraków. Od w/w osób, odpady wymienione w pkt 12 niniejszego regulaminu 

przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie Gminy 

Żyraków, oraz wypełnieniu formularza „przyjęcia odpadów w PSZOK” stanowiącego załącznik 

do regulaminu. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.  

 

5. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn, zm.) 

wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, pesel) przez administratora danych, którym jest Prezes DEZAKO Sp. z o.o., 

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów 

systemu zbiórki odpadów problemowych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym 

podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady 

do punktu. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów. 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. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie Gminy Żyraków może 

dostarczać 4 opony z pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony (z jednego gospodarstwa 

domowego rocznie). Po przekroczeniu wyznaczonego limitu na przedmiotowy odpad pozostały 

odbiór traktowany będzie jako usługa dodatkowa. 

 

7. Przyjęcia dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

 



8. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem 

aktualnie przyjmowanych odpadów. 

 

9. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie 

dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze je umieścić. 

 

10. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego 

przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

11. Na żądanie obsługi PSZOK właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy 

Żyraków zobowiązany jest przedstawić celem weryfikacji przywieziony do PSZOK odpad. 

 

12. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą listą: 

- papier i tektura, 

- szkło, 

- tworzywa sztuczne, 

- metale, 

- opakowania wielomateriałowe, 

- odpady wielkogabarytowe, 

- odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, 

- zużyte opony, 

- odpady niebezpieczne takie jak: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze, farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty, baterie i akumulatory, środki medyczne np. 

strzykawki, 

- popiół z gospodarstwa domowego 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- odzież i tekstylia. 

 

13. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami 

prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

 

 

 

 

 



PRZYJĘCIE  ODPADÓW  W  PSZOK 

 

Imię Nazwisko Adres  zamieszkania 
PESEL, seria i nr dowodu 

osobistego 

  

 

 

 

 

 

 

Rodzaj odpadu 
Ilość worków 

Rodzaj odpadów  
WAGA 

Opakowania ze szkła   

Opakowania z papieru i tektury   

Opakowania z tworzyw sztucznych,  

styropian opakowaniowy 
  

Opakowania z metali   

Odpady wielkogabarytowe   

Odpady budowlane i rozbiórkowe 

(gruz, beton, odpadowe mat. ceramiczne 

i elem.wyposażenia, urządzenia sanitarne) 

  

Odpady budowlane – izolacyjne  

(styropian dociepleniowy, wełna mineralna) 
  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny   

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(zawierające freony) 
  

Odpady zielone   

Odpady niebezpieczne takie jak: 

rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy 

fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze  

i żywice, detergenty, baterie i akumulatory 

 

WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki medyczne np. strzykawki    

Zużyte opony (sam. osobowe do 3,5 t)  

limit 4 szt./rok od gosp. domowego 
  

Odzież i tekstylia   

Popiół z gosp. domowych ex 20 01 99    

    

 

Tuszyma, dnia ….........................     …....................................................... 

         Podpis właściciela nieruchomości 



 


