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REGULAMIN  

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W ZAGÓRZU 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów 

Komunalnych w Zagórzu, zwanym dalej PSZOK stworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy 

nr XLI/272/2013  z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Zagórz.  

2. PSZOK w Zagórzu prowadzony jest przez Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. .   

3. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Zagórzu.  

4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości  

zamieszkałych z terenu Gminy Zagórz. 

5. Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  czynny jest: 

- od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 i w piątek od godz. od 7.00 do 17.00; 

6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

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

aktualnie przyjmowanych odpadów. 

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

niniejszego  Regulaminu. 

§ 1 

1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko 

segregowane odpady komunalne wyszczególnione w tabeli stanowiącej zał. Nr.1 do 

niniejszego regulaminu, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na 

terenie Miasta i Gminy Zagórz i opatrzone kodem kreskowym wydawanym przez Urząd 

Miasta i Gminy Zagórz. 

2. Przez  właścicieli nieruchomości – rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. W przypadku nieruchomości zabudowanej lokalami 

wielolokalowymi, w której ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki  właściciela nieruchomości 

wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową. 

3. Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK powinny być posegregowane, niezanieczyszczone oraz 

właściwie zabezpieczone np. przed wyciekaniem lub możliwością skaleczenia.   

4. Do kontenerów należy wrzucać odpady bez opakowań zbiorczych.  

5. Opakowania szklane i typu PET powinny być czyste, natomiast nie jest konieczne usuwanie etykiet.  

 



 

 

 

§ 2 

1. Odpady winny być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 

tony. 

2. Dostawca zobowiązany jest do rozładunku dostarczanych odpadów we własnym zakresie (za 

pomocą własnych narzędzi) w ściśle określone miejsce wskazane przez pracownika PSZOK.  

3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku 

stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów 

aktualnie przyjmowanych lub dostarczone są w sposób nieselektywny.  

§ 3 

Odpady wymienione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu gromadzone 

są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w 

wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

§ 4 

1. Teren PSZOK objęty jest monitoringiem wizyjnym zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 ( Dz.U z 2019r poz. 701 z późn. zm.).  

2.  Osoby fizyczne dostarczające odpady do SZOK , wyrażają zgodę  na przetwarzanie  swoich 

danych osobowych na podstawie 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) , zwane dalej w skrócie „RODO”  ( w zakresie: imię i 

nazwisko, dane adresowe  oraz NIP i nr nieruchomości z której pochodzą (dot. wspólnot 

mieszkaniowych) przez administratora danych tj. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu 

ul. Bieszczadzka 5.  

3. Dane przechowywane będą wyłącznie  dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów pobieranych od 

mieszkańców Gminy Zagórz i mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celach 

potwierdzenia miejsca zamieszka osób oddających odpady do PSZOK oraz pochodzenia odpadów. 

Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna z odmową przyjęcia odpadów do PSZOK. 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania , przenoszenia , 

usunięcia i cofnięcia zgody a dalsze przetwarzanie. 

4. Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO umieszczony jest w siedzibie spółki oraz na 

stronie internetowe www.zagorz.pl 

§ 5 

Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zagórzu, prowadzi rejestr 

podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwę i adres firmy 

przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w 

zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.  



 

 

§ 6 

Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

§ 7 

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz 

sposobu poruszania się po PSZOK; 

2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia; 

3. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń; 

4. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

§ 8 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r. 

 

Dane kontaktowe: 

BIURO PSZOK:  

13 4651500 



 

 

Załącznik nr 1 

Rodzaje odpadów oraz opłaty za przyjmowane odpady do PSZOK: 

 

Lp. Rodzaj odpadów komunalnych dostarczanych do 

PSZOK 

Kod odpadu Cena brutto zł/kg 

1 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* 0 

2 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0 

3 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0 

4 Opakowania z drewna 15 01 03 0 

5 Opakowania z metali 15 01 04 0 

6 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 0 

7 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 0 

8 Opakowania ze szkła 15 01 07 0 

9 Opakowania zawierające pozostałości substancji nimi 
zanieczyszczone (np, środkami ochrony toksyczności - 
bardzo toksyczne i toksyczne) niebezpiecznych lub roślin I 
i II klasy toksyczności 

15 01 10* 12 

10 Zużyte opony od samochodów osobowych 16 01 03 0 

10a Zużyte opony od samochodów ciężarowych, koparek i 
ciągników 

16 01 03 100 zł/szt 

11 Filtry olejowe 16 01 07* 0 

12 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 16 02 11* 0 

13 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13 

16 02 14 0 

14 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 1 6 02 15 

16 02 16 0 

15 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 0 

16 Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

17 01 01 1* 

17 Gruz ceglany 17 01 02 1* 

18 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

17 01 03 1* 

19 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 1* 

20 Usunięte tynki. tapety. okleiny itp, 17 01 80 1* 

21 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 
06 03 ( styropian, styropian z klejem, wełna mineralna) 

17 06 04 5* 

22 Materiały budowlane zawierające gips inne niż 
wymienione w 17 08 01 ( regips) 

17 08 02 1* 

23 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 5* 

24 Papier i tektura 20 01 01 0 

25 Szkło 20 01 02 0 

26 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  20 01 08 0 

27 Tekstylia 20 01 11 0 

28 Środki ochrony roślin 20 01 19* 0 

29 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 0 

30 Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 0 



 

 

31 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne ( puszki wiadra po 
frabach) 

20 01 27* 12 

32 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
inne niż wymienione w 20 01 07 

20 01 28 0 

33 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 31* 0 

34 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0 

35 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 0l, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 33* 0 

36 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 0 

37  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 2 1 i 20 0l 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

20 01 35* 0 

38 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 0 

39 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 0 

40 Tworzywa sztuczne 20 01 39 0 

41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki 
wentylacyjne) 

20 01 41 0 

42 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 80 0 

43 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
( żużle i popioły paleniskowe z palenisk domowych) 

20 01 99 0 

44 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 0 

45 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 0 

46 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  20 03 99 0 

* odpady przyjmowane nieodpłatnie pod warunkiem dostarczenia zgody Miasta i Gminy Zagórz na pokrycie 

kosztów zagospodarowania dostarczonych odpadów.  


