
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 426/22 

 

Burmistrza Pajęczna 

 

z dnia 31.03.2022 r. 

 

w sprawie Regulaminu  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

znajdującego się na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie przy ulicy 

Międzyzakładowej prowadzonego dla mieszkańców Gminy Pajęczno 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888)  oraz Uchwały nr 40/IV/19 Rady 

Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Pajęczno oraz z zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej 

Uchwałami Rady Miejskiej w Pajęcznie nr 104/XII/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz nr 248/XXVI/21 

z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wprowadza się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego 

się na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie przy ulicy Międzyzakładowej 3, 

stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Regulamin, o którym mowa w § 1, należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na 

terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pajęcznie przy ulicy 

Międzyzakładowej w Pajęcznie  oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Pajęcznie. 

§ 3. 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 Burmistrz Pajęczna 

 

                 Piotr Mielczarek 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Pajęczna 

Nr 426/22 z dnia 31.03.2022 r. 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na 

terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie przy ulicy Międzyzakładowej 

prowadzonego dla mieszkańców Gminy Pajęczno. 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych Gminy Pajęczno w tym zasady bezpłatnego przyjmowania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Pajęczno pochodzące 

z nieruchomości zamieszkałych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, zwanym w dalszej części  regulaminu PSZOK lub Punkt. 

2. PSZOK Gminy Pajęczno znajduje się na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego  

w Pajęcznie ul. Międzyzakładowa 3. i jest prowadzony przez Gminę Pajęczno. 

3. PSZOK jest czynny w dni robocze w następujących godzinach: 

Poniedziałek 08.00 – 12.00 

Wtorek 14.00 – 18.00 

Środa  11.00 – 15.00 

Czwartek 11.00  - 15.00 

Piątek  11.00 – 15.00 

4. Do PSZOK-u mogą być przyjmowane tylko odpady komunalne segregowane określonego 

rodzaju. 

5. W Punkcie  przyjmowane będą odpady komunalne zgodnie z uchwałą nr 40/IV/19 Rady 

Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Pajęczno oraz z zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pajęcznie nr 104/XII/19 z dnia 30 

grudnia 2019 r. oraz nr 248/XXVI/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

6. Rodzaje odpadów, które mieszkańcy gminy mogą dostarczyć do PSZOK: 

KOD Rodzaj odpadów 

 

20 01 32 

 

 

Przeterminowane leki 

20 01 13* 

20 01 27* 

20 01 29* 

 

Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 

20 01 34* Zużyte baterie i akumulatory 

20 01 23 

  20 01 35* 

20 01 36 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

20 03 07 

 

 

Odpady wielkogabarytowe 

/w tym meble i inne odpady wielkogabarytowe, stolarka okienna/ 

 

 

 

 

16 01 03 

 

Zużyte opony 

/dopuszcza się przyjmowanie tylko zużytych opon rowerowych, 

motorowerowych, z wózków, motocykli oraz pojazdów o 



dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są 

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej/ 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

20 01 99 Popiół 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 06 Opakowania wielomateriałowe 

17 09 04 Zmieszane odpady budowlane  (dopuszczalna ilość odpadów 

dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może 

przekraczać 1 m3 od właściciela nieruchomości wciągu roku). 

 odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w 

szczególności igły i strzykawki), umieszczone ze względu na 

wymogi sanitarne oraz względy bezpieczeństwa w specjalnych, 

jednorazowych pojemnikach, odpornych na przekłucia, 

zabezpieczających przed urazem, 

 

20 01 21* 

 

  

Świetlówki 

 

20 02 01 

20 01 08 

 

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, odpady kuchenne 

 

  

 

7. Odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do punktu muszą być posegregowane 

według poszczególnych rodzajów. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców 

Gminy Pajęczno w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Do PSZOK- u przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady komunalne wskazane  

w powyższym zestawieniu niniejszego regulaminu i dostarczone przez mieszkańców z terenu 

Gminy Pajęczno. 

9. Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są: 

1) od wytwórcy odpadu komunalnego – po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego 

tożsamość oraz własnoręcznym podpisaniu przez niego „Oświadczenia o pochodzeniu 

odpadów” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) od osoby trzeciej – po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, 

własnoręcznym podpisaniu przez nią „Oświadczenia o pochodzeniu odpadów” stanowiącego 

załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu oraz przedstawieniu oryginału „Upoważnienia” 

wytwórcy odpadu komunalnego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu o zleceniu 

osobie trzeciej dostarczenia tych odpadów do PSZOK . 

Brak wskazania  miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić 

podstawę  odmowy ich przyjęcia. 

10. Podmiot, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Pajęczno” na okres od 01.04.2022 r do 31.03.2023 r. zgodnie z zapisami 



specyfikacji przetargu wyposaży PSZOK w pojemniki w ilości i rodzajach wynikających    

z potrzeb Gminy Pajęczno zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia.  

11. Urząd Miejski w Pajęcznie zapewni pracownika do bieżącej obsługi PSZOK-u. 

12. Pracownik Punktu jest uprawniony do weryfikacji danych  osoby dostarczającej odpady oraz 

miejsca ich wytworzenia.       

13.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna 

u pracownika Punktu. 

14. Mieszkańcy dostarczają do Punktu posegregowane odpady komunalne własnym transportem 

i na własny koszt. 

15. Mieszkaniec dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku                           

 i umieszczenia w pojemnikach  w sposób wskazany przez tablice informacyjne oraz przez 

pracownika obsługi Punktu. Przywożący odpady mieszkaniec zobowiązany jest przy 

rozładunku odpadów komunalnych do utrzymania porządku na terenie PSZOK-u, a po 

zakończeniu czynności związanych oddaniem odpadów do uprzątnięcia pozostawionych 

ewentualnych nieczystości. 

16. Osoby dostarczające odpady komunalne są zobowiązane do przestrzegania                            

 i stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników obsługujących Punkt. 

17.  Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pracownik jest 

uprawniony do prowadzenia rejestru osób dostarczających odpady komunalne do PSZOK-  u 

18. Pracownik obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo 

odmówić przyjęcia nieposegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów komunalnych lub jeśli byłoby to sprzeczne      

z przepisami prawa oraz mogłoby zagrozić zdrowiu lub życiu ludzi. 

19. Korzystanie z usług oferowanych przez Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych dla mieszkańców Gminy Pajęczno jest równoznaczne  z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

20.  Na terenie PSZOK: 

1) Zabrania się przebywania osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej, 

2) Zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego, 

3) Zobowiązuje się do przestrzegania wymogów przepisów BHP i p.poż., 

4) Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i używania ognia 

otwartego. 

       21.   Do PSZOK- u nie są przyjmowane odpady: 

a) odpady komunalne zmieszane – nieposegregowane, 

b) odpady w których stwierdzono zanieczyszczenie - zmieszanie odpadów komunalnych, 



c) materiały zawierające azbest, 

d) szyby samochodowe, 

e) części samochodowe tj. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp., 

f) odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez 

możliwości wiarygodnej identyfikacji, 

g) odpady w opakowaniach nieszczelnych (cieknących) 

h) opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie 

w gospodarstwie rolnym, 

i) folie i agrowłóknina rolnicza, 

j) opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, 

maszyn budowlanych itp., opony z felgami, opony zanieczyszczone                  

(pomalowane farbami), opony nie mające ciągłości kształtu, 

k) odpady medyczne i weterynaryjne, 

l) styropian budowlany. 

 

22. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK  odpadów z działalności gospodarczej,  

w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

23. W przypadku,  gdy mieszkaniec dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów  

komunalnych i zaistnieje podejrzenie, że mogą one pochodzić z prowadzonej działalności 

gospodarczej (przemysłu, handlu, usług, rolnictwa, sadownictwa, itp.) pracownik obsługi 

Punktu może odmówić przyjęcia tych odpadów.  

24. Na teren PSZOK-u nie będą przyjmowane inne odpady niż wymienione w pkt. 6 

Regulaminu. 

25. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać z usług PSZOK-u winny zapoznać się z treścią 

Regulaminu i przestrzegać zasad w nim określonych. 

 

 

 

 

 

                                                   ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

Oświadczenie o pochodzeniu odpadów 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………….., 

zamieszkały w miejscowości………………………………………………………………... 

przy ulicy ……………………………….nr………………..........., oświadczam, że 

dostarczone odpady komunalne  w postaci (wpisać rodzaj 

odpadu)………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………… 

w szacunkowej ilości ………………… kg/sztuk/m3, w dniu …………………….. 

dostarczyłem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców 

Gminy Pajęczno  i pochodzą one z mojego gospodarstwa domowego / z nieruchomości 

położonej w……………………………………… 

przy ulicy ………………………………………... 

          Oświadczam że w/w odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej oraz  

          z gospodarstwa rolnego. 

           Oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów    

           Komunalnych dla mieszkańców Gminy Pajęczno oraz zasady odpowiedzialności za składanie    

           nieprawdziwych oświadczeń. 

           Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach związanych 

           z przetwarzaniem moich danych osobowych. 

 

 

 

Wypełnia pracownik PSZOK : 

Rodzaj dostarczonych odpadów: ……………………………………………………………. 

Masa dostarczonych odpadów: ………………………………………………………… 

 

 

 

        ……………………………………                           …………………………………………... 

       

miejscowość i data                                                             podpis pracownika PSZOK 

  weryfikującego rodzaj odpadów 

                                                                                                    i   potwierdzenie danych klienta 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pajęczna z siedzibą w Pajęcz-

nie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pajeczno.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania podania i załatwienia sprawy, 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., oraz art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-

nistracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyska-

nia danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w instrukcji kancela-

ryjnej dla danego rodzaju postępowania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania da-

nych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do prze-

noszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy 

prawa  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                                       

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w złożonym podaniu. 

 

 

 ……………………………………….                                        ………….………………………. 

           miejscowość i data                                                  podpis klienta PSZOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

U P O W A Ż N I E N I E 

 

Ja, niżej podpisany, jako wytwórca odpadu:  

imię: ………….…………………………….. nazwisko: …………….…………………….. 

telefon kontaktowy ………………………………………      

adres: ul. …………..…………………......................... nr domu ……………………  nr 

lokalu ….……………..miejscowość: ……………………………………………....…..........              

kod pocztowy: …........ - …..……… , 

upoważniam 

 

imię: ………….……………………………..nazwisko: …………….……………………………….. 

nazwa: ………………………………………….………………………………………………… 

NIP………………………………………………………………………………… 

adres: ul. …………..…………………......................... nr domu ……………………  nr 

lokalu ….……………..miejscowość: ……………………………………………....…..........       

kod pocztowy: …........ - …..………….. 

 

do oddania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących rodzajów 

odpadów : 

1. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ..…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

wytworzonych na nieruchomości z terenu Gminy Pajęczno znajdującej się przy 

ul. ………………………………..……..… nr domu ………. nr lokalu …….., której jestem: 

właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, najemcą/dzierżawcą, 

pełnomocnikiem władającego nieruchomością, inne …………………………………..  

 

                                                                                 

…………………………………………...                  …………………………………………… 

 data i  podpis wytwórcy odpadu  podpis  upoważnionego 


