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z dnia  12 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII.41.2019
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawieokreślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506,) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629), po uzyskaniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi:

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane odpady komunalne pozostałe po segregacji (odpady zmieszane),

b) segregowane odpady komunalne tj.:

- szkło,

- tworzywa sztuczne + metale + opakowania wielomateriałowe,

- papier,

- odpady „Bio”,

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych lub 
pojazdów jednośladowych w limicie do 4 sztuk/osobę/rok,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - dalej zwanym PSZOK, odbierane będą 
odpady zebrane selektywnie o rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 1 do uchwały i na zasadach 
określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

3) Gmina Komprachcice przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do 
zbierania odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego, które nie są zbierane 
w sposób selektywny uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i należy gromadzić 
ją w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej normy określone w § 3 ust. 5 pkt 1.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane będą z terenu nieruchomości 
zamieszkałych bez limitu litrażowego/kilogramowego, według zasad określonych w § 3 ust. 5 pkt 2, 
z wyjątkiem odpadów zielonych o kodzie 20 02 01.

3. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do 
liczby mieszkańców, z zastrzeżeniem, iż na każde 50 osób przypadać będzie nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 1100 l.
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4. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 
dopuszcza się używanie szczelnych i trwałych worków z tworzywa sztucznego. Do momentu wywozu worki te 
powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nich odpadów.

5. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej od właścicieli 
nieruchomości w następujący sposób:

1) niesegregowane odpady komunalne:

a) z nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osób - jeden pojemnik o pojemności 80 l co 2-tygodnie,

b) z nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 4 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l co 2-tygodnie,

c) z nieruchomości zamieszkałej przez 5 – 8 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l co 2-tygodnie,

d) z gospodarstw 9 osobowych i większych - jeden pojemnik o pojemności 240 l odbierany co 2-tygodnie 
oraz dodatkowo jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane na każde kolejne 4 osoby odbierany co
2-tygodnie;

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów:

a) tworzywa sztuczne + metale + opakowania wielomateriałowe w pojemnikach koloru żółtego lub 
czarnego z żółtą klapą oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”:

- z nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l odbierany co
8 tygodni,

- z nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l odbierany co 
4 tygodnie,

- z gospodarstw 7 osobowych i większych - jeden pojemnik o pojemności 240 l odbierany co 4 tygodnie 
oraz dodatkowo jeden pojemnik 240 l na każde kolejne 5 osób odbierany co 4-tygodnie,

b) szkło białe i kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”:

- z nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l odbierany co 
12 tygodni,

- z gospodarstw 7 osobowych i większych - jeden pojemnik o pojemności 120 l odbierany co 
12 tygodni oraz dodatkowo jeden pojemnik 120 l na każde kolejne 5 osób odbierany co 12 tygodni,

c) papier w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” – jeden worek o pojemności 120 l 
odbierany co 4 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”: – jeden 
pojemnik o pojemności 120 l odbierany co 2 tygodnie w okresie kwiecień – październik i co 4 tygodnie 
w okresie listopad – marzec.

6. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej od właścicieli 
nieruchomości w następujący sposób:

1) niesegregowane odpady komunalne: jeden pojemnik o pojemności 1100 l odbierany co tydzień;

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów:

a) tworzywa sztuczne + metale + opakowania wielomateriałowe w pojemnikach koloru żółtego lub 
czarnego z żółtą klapą oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”: jeden pojemnik 
o pojemności 1100 l odbierany co 2 tygodnie,

b) szkło białe i kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”- jeden pojemnik 
o pojemności 1100 l odbierany co 4 tygodnie,

c) papier w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”-  jeden pojemnik 
o pojemności 1100 l odbierany co 4 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” – jeden 
pojemnik o pojemności 1100 l odbierany co 2 tygodnie w okresie kwiecień – październik i co 4 tygodnie 
w okresie listopad – marzec.
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7. Jeżeli ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zgromadzona w pojemniku na to pozwala, 
pojemnik ten można dopełnić odpadami zielonymi.

§ 4. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony samochodowe i rowerowe (w limicie 
do 4 sztuk łącznie) odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku (termin wiosenny, 
termin jesienny), sprzed posesji, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim 
wyprzedzeniem. W każdym innym terminie meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz opony samochodowe i rowerowe można oddawać do PSZOK zgodnie z Regulaminem 
określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, nieruchomość właściciela zostanie wyposażona w pojemniki lub worki służące do 
zbierania odpadów, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3 Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Komprachcice.

§ 6. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami, traktowane będą 
jako odpady zmieszane.

§ 7. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę 
Komprachcice z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Komprachcice zawarła umowę 
na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od 
których mają one zostać odebrane.

§ 8. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla 
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na 
teren nieruchomości.

§ 9. 1. Informację o lokalizacji i godzinach otwarcia PSZOK Gmina Komprachcice udostępnia na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Komprachcice oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Komprachcicach, przy ul. Rolniczej 6.

2. W PSZOK są przyjmowane wyłącznie odpady określone w załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone 
przez ich wytwórców.

3. Zasady korzystania z PSZOK określone są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

4. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego 
pochodzenia, o nieznanym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie korzystania 
z PSZOK, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Właściciele nieruchomości dostarczają do PSZOK odpady zebrane w sposób selektywny, we własnym 
zakresie.

6. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów przez inną osobę, mieszkaniec, od którego pochodzą 
odpady i osoba dostarczająca odpady, zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia wraz z odpadami 
oświadczenia określonego w załączniku do regulaminu korzystania z PSZOK, stanowiącego załącznik nr 2 do 
uchwały.

§ 10. Określa się tryb zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego PSZOK, w następujący sposób:

1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu, 
nie później jednak niż do 3 dni od dnia, w których usługa została niewłaściwie wykonana:

a) w przypadku przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne zgłoszenia należy kierować do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, przy ul. Rolniczej 6 - dalej zwanego 
Zakładem, osobiście, telefonicznie na nr 77 46 46 234 lub 77 46 46 258, pisemnie, pocztą lub 
elektronicznie na adres r.fedorowski@zgkim.komprachcice.pl    lub m.tur@zgkim .komprachcice.pl,

b) zgłoszenie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres, opis zdarzenia 
i termin niewłaściwego świadczenia usługi,
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c) w przypadku prowadzącego PSZOK, czyli Zakładu zgłoszenia należy kierować do referatu 
Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Komprachcice;

2) Zakład lub pracownik referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy 
Komprachcice niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, zgłasza przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady lub Zakładowi reklamację wskazując nienależyte wykonanie usługi i termin należytego wykonania 
usługi;

3) odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana właścicielowi nieruchomości w takiej formie, w jakiej 
zostało ono złożone, chyba że składający zgłoszenie określi inny sposób, w jaki ma być udzielona mu 
odpowiedź.

§ 11. Traci moc uchwała nr XXXIX.274.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 września 2018 r. poz. 2500).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.41.2019
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH
W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Kod odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka Ilość odpadów

20 01 01 Papier i tektura Opakowania z papieru
i tektury, gazety, katalogi,
reklamówki papierowe

b.o.2

20 01 02 Szkło Opakowania szklane
bez zawartości
opakowania

b.o.

20 01 08 Odpady kuchenne
ulegające
biodegradacji

Odpady nie zawierające
odpadów mięsnych

b.o.

20 01 10 Odzież b.o
20 01 11 Tekstylia b.o
20 01 13* Rozpuszczalniki b.o.

20 01 21*

Lampy
fluorescencyjne
i inne odpady
zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do
długości 1,5m,
kompaktowe, niskoprężne
lampy sodowe,
termometry rtęciowe

b.o.

20 01 23* Urządzenia
zawierające freony

Chłodziarki, zamrażarki,
klimatyzatory zawierające
freon

b.o.

20 01 27*

Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
lepiszcze
i żywice zawierające
substancje
niebezpieczne

b.o.

20 01 28

Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
lepiszcze
i żywice inne niż
wymienione w 20 01
27

b.o.

20 01 32
Leki inne niż
wymienione
w 20 01 31

b.o.

20 01 33* Baterie i
akumulatory łącznie
z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16
06 01, 16 06 02 lub
16 06 03
oraz niesortowalne
baterie

b.o.
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i akumulatory
zawierające
te baterie

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

b.o.

20 01 35*

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01
23 zawierające
niebezpieczne
składniki

Monitory, telewizory,
laptopy, notebooki,
kalkulatory kieszonkowe,
konsole do gier,
urządzenia elektryczne
z wyświetlaczem LCD
lub plazmowym

b.o.

20 01 36

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

Pralki, piekarniki, suszarki
do ubrań, zmywarki,
mikrofalówki, sprzęt
audio, kamery, aparaty
fotograficzne, telefony
komórkowe, telefony
stacjonarne, maszyny
do szycia, opiekacze,
tostery, komputery,
drukarki, maszyny do
pisania, wentylatory
elektryczne, grzejniki
elektryczne, termostaty,
chłodziarki, zamrażarki,
klimatyzatory nie
zawierające freonu,
odkurzacze, żelazka, inne
urządzenia kuchenne, inne
urządzenia elektryczne nie
zawierające substancji
niebezpiecznych

b.o.

20 01 38 Drewno inne niż
wymienione w 20 01
37

Drewno niemalowane,
niezanieczyszczone

b.o.

20 01 39 Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne
niezanieczyszczone,
nie zawierające ceramiki,
szkła, metalu, gumy

b.o.

20 01 40 Metale b.o.

20 02 01
Odpady zielone z
ogrodów
i parków

Części roślin z ogrodów
i parków

3 metry przestrzenne/
gospodarstwo/rok

20 02 02
Gleba i ziemia, w
tym kamienie

Gleba i ziemia
niezanieczyszczone

b.o.

20 03 07
Wielkogabarytowe -
meble

Meble, meble
tapicerowane, okna,
wanny, brodziki
z tworzyw sztucznych

500 kg/gospodarstwo/rok

20 03 07
Wielkogabarytowe z
metalu

Grzejniki, felgi, wanny
żeliwne

b.o.

16 01 03 Opony Opony pochodzące z 4 szt/osobę/rok
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samochodów osobowych
lub pojazdów
jednośladowych

17 01 07

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

Odpady mineralne
niezanieczyszczone

100 kg/osobę/rok

16 80 01
Magnetyczne i
optyczne nośniki
informacji

Płytki CD, DVD b.o

15 01 10*

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

Opakowania po
substancjach
niebezpiecznych

b.o.

08 03 18

Odpadowy toner
drukarski inny niż
wymienione
w 08 03 17

b.o.

17 06 04

Materiały izolacyjne
in. niż wymienione
w 17 06 01 i 17 06
03

Styropian i wełna
mineralna

0,5 m3/gospodarstwo/rok

1) Mk - mieszkańca
2) b.o. oznacza bez ograniczeń
* odpady niebezpieczne
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.41.2019
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Komprachcicach (zwany dalej PSZOK) 
przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do 

unieszkodliwiania lub odzysku.

I. Zasady ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK.

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) 
położonych na terenie Gminy Komprachcice.

4. W przypadku dostarczenia odpadów przez inną osobę w imieniu mieszkańca Gminy Komprachcice, 
mieszkaniec, od którego pochodzą odpady zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia 
(załącznik do Regulaminu) o pochodzeniu odpadów, a osoba dostarczająca odpady również zobowiązana jest 
do podpisania tego oświadczenia.

5. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy Gminy Komprachcice  zapewniają we własnym zakresie i na 
własny koszt.

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu 
i poleceń pracownika PSZOK.

II. Ustalenia szczegółowe

1. PSZOK przyjmuje odpady we wtorki i czwartki od godz. 7.00 do 13.00 oraz w każdą I i III sobotę 
miesiąca w godz. od 11.00 do 13.00, oprócz świąt, oraz dni ustawowo wolnych z zastrzeżeniem sytuacji gdy 
kontener na dany rodzaj odpadu jest pełny lub gdy kontener został zabrany do opróżnienia.

2. Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie przez osobę je dostarczającą dokumentu 
potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy  Komprachcice lub oświadczenia określonego w załączniku 
do Regulaminu.

3. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK we własnym zakresie dokonuje ich rozładunku i umieszczenia 
w poszczególnych kontenerach lub pojemnikach, po uprzednim uzyskaniu informacji od pracownika PSZOK 
o możliwości rozładunku i umieszczenia odpadów w kontenerach.

4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

5. Meble dostarczone do PSZOK-u muszą być rozkręcone i rozmontowane.

6. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

7. PSZOK nie przejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Komprachcice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

9. Ilość dostarczonych odpadów komunalnych nie jest limitowana, za wyjątkiem:

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość limituje się - 100 kg/osobę/rok;
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2) materiałów  dociepleniowych (styropian, wełna mineralna, itp.) których ilość limituje się do 0,5 m³/rok od 
gospodarstwa domowego;

3) mebli i odpadów wielkogabarytowych, których ilość limituje się do 500 kg/rok od gospodarstwa 
domowego;

4) odpadów zielonych w ilości 3 metry przestrzenne/rok  od gospodarstwa domowego;

5) opon pochodzących z samochodów osobowych  lub pojazdów jednośladowych, których ilość limituje się 
do 4 szt./osobę/rok.

10. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów:

1) których ilość i rodzaj wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;

2) jeżeli zostały przywiezione w ilości ponad ustalone limity określone w ust. 9;

3) gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane;

4) nieprawidłowo zabezpieczonych;

5) odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Komprachcice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów.

III. Postanowienia końcowe

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu 
77/4646234 lub 77/4031712.

2. Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczone pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej

nieprzekraczającej 3,5 tony.

3. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK.

4. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów przyjmowanych w

PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia.

5. Pracownik PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów, wskazuje

jedynie miejsce lub pojemnik, w którym dostarczający odpady powinien umieścić odpady.

6. W przypadku umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest

zobowiązany do ich posortowania i umieszczenia w pojemniku lub pojemnikach wskazanych przez 
pracownika PSZOK.

7. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi za 
nie pełną odpowiedzialność.

8. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

1) przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz 
sposobu poruszania się po PSZOK;

2) w przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych, odpadów zielonych lub opon w ilości

większej, niż określono w załączniku nr 1 do uchwały, mieszkaniec jest zobowiązany do zabrania 
nadwyżki odpadu;

3) zachowania wymogów BHP i Ppoż. w tym bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego 
ognia na terenie PSZOK;

4) zachowania czystości – w przypadku zabrudzenia terenu PSZOK podczas rozładunku odpadów, powyższy 
teren należy uprzątnąć we własnym zakresie.
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Załącznik do Regulaminu korzystania  

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 

………………………. dnia …………….. 

(Miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany 

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

zamieszkały w ……………………………… przy ul. ………………………………………………….. 

numer telefonu kontaktowego ………………………..………..……………………… oświadczam, że 

dostarczone w moim imieniu niżej wymienione odpady komunalne: 

 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

zostały wytworzone na terenie Gminy Komprachcice na nieruchomości położonej w …………………… 

przy ul .…………………………………………………………………………………… której jestem 

właścicielem/współwłaścicielem i uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pochodzącymi z tej nieruchomości. Wyżej wymienione odpady będą dostarczone (przetransportowane) do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Komprachcicach przez:  

 

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

(imię i nazwisko) 

samochodem o numerze rejestracyjnym ………………………...………………………………………… 

 

1) Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach,  

46-070 Komprachcice, ul. Rolnicza 6. 

2) Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawa do ograniczenia ilości przyjmowanych 

odpadów przypadających na mieszkańca zgodnie z przepisem prawa – Art. 6r ust. 3a Ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454; zm.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 

3) Dane będą przechowywane nie dłużej niż to potrzebne do kontroli limitów, czyli nie dłużej niż rok. 

4) Więcej informacji, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w regulaminie zasad 

przetwarzania danych osobowych. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w ZGKiM oraz na 

stronie internetowej pod adresem http://bip.komprachcice.pl/3692/1651/zasady-przetwarzania-danych-

osobowych-w-zgkim-w-komprachcicach.html  

 

 

 

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

Czytelny podpis składającego oświadczenie                                                                 Data i czytelny podpis osoby transportującej odpad 
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