
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych miasta Sucha Beskidzka 

zlokalizowanego na terenie Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. 

Wadowickiej w Suchej Beskidzkiej 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Gminie Sucha Beskidzka, zwanego dalej „PSZOK”, zlokalizowanego przy 

ul. Wadowickiej 4A w Suchej Beskidzkiej. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzony jest na zlecenie gminy 

Sucha Beskidzka przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba realizujący zadania 

zagospodarowania odpadów poprzez Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej 

Beskidzkiej. 

3. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

4. W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, powstające na nieruchomościach 

zamieszkałych położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka. 

5. Posegregowane odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie pod warunkiem złożenia 

w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i bieżącego regulowania tych opłat. 

6. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku i w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach: 

7:00  – 13:00. 

7. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów w PSZOK może zostać czasowo 

wstrzymane. 

§ 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK 

1. Odpady do PSZOK przyjmowane są: 

a) od właściciela nieruchomości zamieszkałej, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego 

tożsamość oraz własnoręcznym podpisaniu przez niego formularza przyjęcia odpadów do PSZOK 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

b) od osoby trzeciej , po  okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, przedstawieniu 

oryginału upoważnienia od właściciela nieruchomości zamieszkałej do dostarczenia tych odpadów do 

PSZOK (załącznik nr 2 do regulaminu) oraz  podpisaniu przez osobę upoważnioną formularza 

przyjęcia odpadów do PSZOK (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

3. PSZOK prowadzi rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencję zbieranych 

i przekazywanych odpadów, która jest weryfikowana z bazą danych w Urzędzie Miasta Sucha 

Beskidzka. 

4. Osoby dostarczające odpady do PSZOK wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

(zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady) 

wyłączenie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów w PSZOK i mogą być udostępnione innym 

podmiotom jedynie  w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do 

punktu oraz pochodzenia dostarczonych odpadów. Administratorem danych jest Regionalny Zakład 

Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkie. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki 

odpadów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich 

poprawienia. 

5. Osoby dostarczające do PSZOK odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego 

regulaminu powinny zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w związku z przekazywaniem odpadów do PSZOK. Informacja znajduje się w miejscu 

przyjmowania odpadów oraz na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna 



Poręba realizującego zadania zagospodarowania odpadów poprzez Regionalny Zakład Przetwarzania 

Odpadów w Suchej Beskidzkiej. 

6. Do PSZOK przyjmowane są odpady przywiezione samochodami osobowymi, samochodami 

osobowymi z przyczepką, samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton lub 

dostarczone w inny sposób np. wózkiem ręcznym. 

7. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje pracownik PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu 

zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów, ich pochodzenia, ocenie 

stopnia segregacji oraz ich zabezpieczenia. 

8. Osoby dostarczające odpady do PSZOK są zobowiązane umieścić je w odpowiednich 

kontenerach pod nadzorem pracownika PSZOK. 

9. Dostarczający odpady są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK oraz 

zachowania wymogów przepisów BHP i p/poż, w tym nieużywania źródeł otwartego ognia. 

10. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje posegregowanych odpadów pochodzących 

z gospodarstw domowych: 

1) szkło w tym opakowania szklane, 

2) tworzywa sztuczne (nie zanieczyszczone, nie zawierające szkła, gumy, ceramiki, metalu), 

3) tekstylia (nie zanieczyszczone), 

4) opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach i mleku, itp., tzw. tetra-paki), 

5) metale w tym opakowania metalowe, 

6) papier  i tektura (opakowania z papieru i tektury, gazety, reklamówki papierowe, katalogi itp.), 

7) bioodpady, w tym opakowania ulegające biodegradacji, 

8) odpady wielkogabarytowe (meble w tym tapicerowane, grzejniki, wanny żeliwne), 

9) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w tym igły, strzykawki i ampułkostrzykawki, farby, lakiery, kleje, 

rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, 

10) zużyte baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony lecz 

nie więcej niż 4 szt. z gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym, 

12) odpady zielone (tj. trawa, liście i rozdrobnione gałęzie o długości do 30 cm) w ilości 

nie większej niż 500 kg w roku kalendarzowym z jednego gospodarstwa domowego, 

13) popiół i żużel z palenisk domowych, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych prac 

wykonywanych we własnym zakresie lecz w ilości nie większej niż 300 kg w roku kalendarzowym 

z jednej nieruchomości, na którą została złożona deklaracja, 

11. Spółdzielnia oraz wspólnoty mieszkaniowe, w imieniu swoich mieszkańców mogą dostarczać 

do PSZOK wszystkie rodzaje odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 10 przy czym przez: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe, rozumie się niewielkie ilości odpadów wytworzonych przez 

mieszkańców w gospodarstwach domowych podczas drobnych napraw remontowych wykonywanych 

we własnym zakresie, z wyłączeniem odpadów powstałych podczas  robót remontowo-budowlanych 

realizowanych na zlecenie spółdzielni lub wspólnoty, 

2) odpady zielone, rozumie się trawę, gałęzie i liście pochodzące z bieżącej pielęgnacji 

nieruchomości na której znajduje się blok mieszkalny, 



12. Dostarczone odpady komunalne w ilościach przekraczających limity określone w § 2, ust. 10, 

pkt 11),12),14), w § 2 ust. 11, oraz z nieruchomości niezamieszkałych, mogą być przyjęte do PSZOK 

za dodatkową opłatą wg obowiązujących cen jednostkowych w Regionalnym Zakładzie Przetwarzania 

Odpadów w Suchej Beskidzkiej. 

13. Do PSZOK nie będą przyjmowane nieodpłatnie następujące odpady: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) niebezpieczne, bez możliwości ich identyfikacji, 

3) zawierające azbest, papę, smołę itp., 

4) ze szkła zbrojonego i hartowanego, 

5) części samochodowe z wyjątkiem opon, 

6) opon z maszyn rolniczych i samochodów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t, 

7) bioodpady pochodzenia zwierzęcego, 

8) inne odpady, których rodzaj lub ilość wskazuje na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa 

domowego, 

9) odpady pochodzące z nieruchomości, dla których została złożona deklaracja tzw. „zerowa”, 

10) odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych w tym z działalności gospodarczej 

(odpady produkcyjne i poprodukcyjne) lub z likwidacji takiej działalności. 

§ 3. Postanowienia końcowe: 

1. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, które złożyły oświadczenia potwierdzone  

własnoręcznym podpisem (stanowiące załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszego regulaminu), podając 

w nim nieprawdziwe dane co do złożonej w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka deklaracji lub 

bieżącego regulowania opłat za odpady, zostaną zobowiązane do zapłaty za przyjęte do PSZOK 

odpady po wystawieniu faktury VAT. 

2. Na żądanie pracownika PSZOK osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do okazania 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Sucha 

Beskidzka. 

3. Ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK jest prowadzona 

w oparciu o program komputerowy. 

4. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny 

z niniejszym Regulaminem. 

 


