Załącznik nr 6
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PRZY UL. PROSTEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK
zlokalizowanego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Prostej.
2. Operatorem PSZOK jest Spółka Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o., ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,
którzy są objęci systemem gospodarki odpadami i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
4. Godziny otwarcia: wtorek godz. 12.00 - 18.00, środa godz. 10.00 - 16.00, czwartek godz. 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 i w sobotę w godz. 8:00 14:00,
5. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:






















papier i tektura (w tym opakowania),
tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
opakowania ze szkła bezbarwnego,
opakowania ze szkła kolorowego,
szkło inne niż opakowaniowe (w tym szkło płaskie okienne),
opakowania wielomateriałowe,
drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa,
styropian opakowaniowy,
odzież i tekstylia, w tym opakowania z tekstyliów,
metale (w tym opakowania),
popioły i żużle z palenisk domowych,
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony (od samochodów osobowych i jednośladów),
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry,
chemikalia (oleje, tłuszcze, farby, tusze, farby drukarskie, detergenty, kleje, lepiszcze, żywice, odczynniki fotograficzne),
przeterminowane leki,
środki ochrony roślin,
kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

 opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi,
 odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy, ceglany, zmieszane odpady z budowy).
 powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po okazaniu przez mieszkańca dokumentu potwierdzającego miejsce wytworzenia
odpadów tj. dowodu osobistego lub /i dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc, dokumentu
potwierdzającego adres zameldowania na terenie gminy. Pracownik PSZOK sporządza w dwóch egzemplarzach dokument zgodnie z załącznikiem nr
2 potwierdzającym dostarczenie odpadów.
7. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionym w pkt 5 oraz szczegółowym
opisie zawartym w załączniku na 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli byłoby to sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz mogłoby zagrażać życiu lub
zdrowiu ludzi.
9. Wymagania dotyczące dostarczanych odpadów:
a) odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami,
b) odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę)
umożliwiającą identyfikację odpadu (dot. np. odpadów w postaci płynnej),
c) opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5
tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
d) odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są bez worków foliowych,
e) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być dostarczane luzem. Sprzęt musi być kompletny (w całości),
f) Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczone do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych
odpadów.
10. Pracownik PSZOK samodzielnie nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu. Osoba dostarczająca odpady wykazujące właściwości
niebezpieczne do PSZOK zobowiązana jest przekazać je do zważenia i zewidencjonowania oraz umieszczenia w odpowiednim pojemniku
pracownikowi PSZOK. Inne niż niebezpieczne odpady należy umieścić w odpowiednim (wskazanym przez pracownika PSZOK) miejscu (pojemniku,
kontenerze).
11. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 odpady zawierające azbest,
 części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 odpady niewiadomego pochodzenia mogące powodować zagrożenie w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji - bez etykiet producenta uniemożliwiających ich
identyfikację, w szczególności odpady, które mogą stanowić odpady niebezpieczne,
 odpady poprodukcyjne.
12. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.

13. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK, zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów, zachowania wymogów
bezpieczeństwa i ppoż.
14. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej KUK Sp. z o. o. www.kuk.kozmin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Koźmin Wielkopolski www.kozminwlkp.pl
15. Wszelkie informacje o pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK,
w Koźmińskich Usługach Komunalnych Sp. z o. o. pod numerem 501512402 lub w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pod numerem
telefonu 62 7219321.
16. Każda osoba przywożąca odpady do PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
17. Kwestie związane z ochroną danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE.L
2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwane RODO:
A. Administratorem Państwa danych osobowych są Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim przy ul.
Floriańskiej 21 (dalej Spółka);
B. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kuk.kozmin.pl
C. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji łączącej Państwa ze Spółką umowy oraz wykonania ciążących na Spółce
obowiązków prawnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO;
D. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa wyłącznie, a także w celu potwierdzania miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do PSZOK;
E. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas:
- wykonania usługi i ewidencjonowania jej po jej zakończeniu, zgodnie z przepisami prawa;
- wykonywania obowiązków prawnych, na podstawie których niezbędne jest przechowywanie danych;
- ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń i wierzytelności.
F. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
G. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
H. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
18. Niniejszy regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Koźmin Wielkopolski obowiązuje od 01.01.2021 r.
ZATWIERDZIŁ:

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK
ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W PUNKCIE SELEKTWYNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Charakterystyka/Opis

Mieszkaniec

Ilość odpadów
[Mg/rok]
Odpady „surowcowe"
Makulatura np.: opakowania z papieru i tektury, Papier i tektura
20 01 01
gazety, katalogi, torby papierowe, zeszyty, Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
książki; Szkło np.: opakowania szklane w postaci
Szkło (z podziałem na szkło bezbarwne i 20 01 02
słoików, butelek;
kolorowe)
Tworzywa sztuczne np.: opakowania z tworzyw
Opakowania ze szkła ( z podziałem na szkło 15 01 07
sztucznych w postaci butelek po: napojach,
bezbarwne i kolorowe)
płynach, szamponach, chemii gospodarczej,
Tworzywa sztuczne
20 01 39
plastikowe miski, wiaderka, doniczki, zabawki
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
Opakowania wielomateriałowe np.: kartoniki po
mleku, sokach;
Opakowania z metali
15 01 04
Opakowania z metali np.: opakowania w postaci Opakowania wielomateriałowe
15 01 05
puszek po napojach i innych produktach
Opakowania z drewna
15 01 03
spożywczych; opakowania z drewna np. skrzynki
Opakowania z tekstyliów
15 01 09
po owocach; opakowania z tekstyliów np.
pojemniki, pudełka, torby.
Odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe
Odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe w Odpady betonu oraz gruz betonowy z 17 01 01
postaci np.:
rozbiórek i remontów
- gruzu np. betonowego, ceglanego;
Gruz ceglany
17 01 02
- tworzyw sztucznych np. wanny, brodziki, rury, Zmieszane
odpady
z
betonu,
gruzu 17 01 07
styropian;
ceglanego,
odpadowych
materiałów
- metali np.: wanny, brodziki, rury;
ceramicznych i elementów wyposażenia inne
- szklane pustaki;
niż wymienione w 17 01 06
- płyty gipsowo – kartonowe.
Odpady innych materiałów ceramicznych i 17 01 03
elementów wyposażenia
Papa odpadowa
17 03 80
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 17 09 04
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03
Rodzaj odpadu

Kod odpadu

bezpłatnie bez ograniczeń

bezpłatnie bez ograniczeń

Charakterystyka/ Opis

Mieszkaniec
Kod odpadu Ilość odpadów
[Mg/rok]
Odpady nie wykazujące właściwości niebezpiecznych inne niż „surowcowe"
Zużyte opony
16 01 03
Rodzaj odpadu

Opony np.: zużyte opony samochodowe,
rowerowe;
Odzież i tekstylia np.: zużyta odzież i jej resztki,
ścierki, pościel, prześcieradła, materiały; Leki
np.: przeterminowane bądź nienadające się do
użycia tabletki, syropy itp.; Zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny np.: pralki, piekarniki,
suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki,
sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne,
telefony komórkowe, telefony stacjonarne, faxy,
kserokopiarki, rzutniki, maszyny do szycia,
opiekacze, tostery, komputery, drukarki,
maszyny do pisania, wentylatory elektryczne,
grzejniki elektryczne, termostaty, odkurzacze,
żelazka, nie zawierające freonu: chłodziarki,
zamrażarki, klimatyzatory; Odpady
wielkogabarytowe np.: meble - szafki, regały,
półki, stoliki, ławy itp., meble tapicerowane łóżka, wersalki, kanapy itp. oraz ramy okienne i
inne; Odpady bio np.: trawa, liście, chwasty,
resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe;
popiół i żużel z palenisk domowych, pojemniki z
pozostałościami farb, tuszy, klei, żywic,
lepiszczy; detergenty w postaci płynu, proszku,
pasty, kostki, granulki itp.; baterie i akumulatory
bez zawartości pierwiastków niebezpiecznych;
oleje i tłuszcze jadalne w prawidłowo
oznakowanych, nie cieknących pojemnikach,
powstające w gospodarstwach domowych igły
i strzykawki.

Odzież
Tekstylia
Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 10
20 01 11
20 01 25
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza 20 01 28
i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 30

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 32

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 34
20 01 33
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i
20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 01
Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 38
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 80
20 01 19
Inne niewymienione frakcje zbierane w 20 01 99
sposób selektywny
Inne niewymienione frakcje
sposób selektywny (np. popiół)

zbierane

w ex 20 01 99

bezpłatnie bez ograniczeń

Charakterystyka/Opis

Mieszkaniec
Ilość odpadów
Kod
[Mg/rok]
odpadu
Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
20 01 13*

Rodzaj odpadu

Źródła światła np.: świetlówki liniowe,
świetlówki kompaktowe, lampy wyładowcze,
żarówki;
Chemikalia np.: rozpuszczalniki, kwasy,
alkalia, farby,kleje, lepiszcze, odczynniki
fotograficzne, detergenty; Zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny np.: lodówki,
chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory
zawierające freon, monitory, telewizory,
laptopy urządzenia elektryczne z
wyświetlaczem LCD lub plazmowym;
baterie i akumulatory również te, które
zawierają ołów, rtęć, nikiel i kadm; puste
opakowania pod ciśnieniem, po aerozolu;
przeterminowane lub nie nadające się do
użycia leki.

Rozpuszczalniki
Kwasy

20 01 14*

Alkalia

20 01 15*

Odczynniki fotograficzne

20 01 17*

Środki ochrony roślin

20 01 19*

Lampy
fluorescencyjne
i
zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony

inne

odpady 20 01 21*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 23*
20 01 26*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 20 01 27*
żywice zawierające substancje niebezpieczne
Detergenty
zawierające
substancje 20 01 29*
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 31*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 20 01 33*
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierający te baterie
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 35*
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Opakowania
z
metali
zawierające 15 01 11*
niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z
pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

bezpłatnie bez ograniczeń

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK
KUK Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21
63-720 Koźmin Wlkp.
Numer BDO:

Kwit
wagowy
Nr………………...

Kontrahent

Transportujący

………………………..

………………………….

lp.

kod

nazwa odpadu

udział waga [Mg]

…

…..

………………..

…..

………….

pochodzenie
……………….

uwagi

limit

………. ……..

data ważenia

godzina ważenia

waga brutto [Mg]

waga netto [Mg] waga odpadów [Mg]

…….............

…………………

…………………..

…………………..

……………………

Oświadczam, że dostarczone przeze mnie/przez .........................................................* odpady
zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej
gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa domowego. (* niewłaściwe skreślić)
Klauzula informacyjna
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikająca z (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja
2018 r.) zwany dalej RODO.
1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z przyjmowaniem odpadów komunalnych do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów są Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin
Wlkp.
2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem
adresu: iod@kuk.kozmin.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przyjmowaniem odpadów komunalnych
oraz rozliczaniem usług dodatkowych w zakresie : imię i nazwisko, adres nieruchomości, na której zostały wytworzone
odpady, numer rejestracyjny.
4. Podstawą przetwarzania jest: ⎯ Wykonanie zadań realizowanego w interesie publicznym przez Administratora - art. 6
ust. 1 lit . e RODO,(ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi
zmianami) ⎯ Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO) - właściwa
realizacja zadań PSZOK, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom: ⎯ Gminie Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, za
pośrednictwem uprawnionych podmiotów, którym powierzono realizację zadań realizowanych w interesie publicznym, ⎯
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres niezbędny do realizacji celów , a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres ten może zostać
przedłużony w przypadku dochodzenia roszczeń,
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje przekazanie odpadów do PSZOK. Regulują to akty
prawne dotyczące odbierania odpadów komunalnych.
10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków o których mowa art. 18.ust.2 RODO,
11. Nie posiadają Państwo prawa do usunięcia danych (w związku z art.17 ust.3 lit. b., d. lub e. RODO), przenoszenia
danych (zgodnie z art. 20 RODO) oraz prawa wniesienia sprzeciwu (zgodnie z ar.21 RODO),gdyż podstawą prawną
przetwarzania jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze(art.6 ust.1 lit. c. RODO.
12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

podpis dostawcy

podpis wagowego

