
ZARZĄDZENIE NR.0050.15.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Gminie Wyrzysk

Na podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.,poz. 1439 z późn. zm.)  

zarządza się, co następuje:

§1.  Wprowadza się  Regulamin Punktu  Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych

w Gminie Wyrzysk, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Ochrony  Środowiska

i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Załącznik do zarządzenia nr 0050.15.2021
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 15 lutego 2021 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Gminie Wyrzysk

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (dalej jako PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Wyrzysk.
2.  Korzystanie  z  usług  oferowanych  przez  PSZOK  jest  równoznaczne  z  akceptacją 

niniejszego Regulaminu.
3. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny pochodzące 

z  nieruchomości  zamieszkałych  położonych  na  terenie  Gminy  Wyrzysk,  w ramach  wnoszonej, 
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.  PSZOK  przyjmuje  odpady  w  poniedziałki,  środy  w  godzinach  od  9.00  do  17.00  oraz
w soboty od 9.00 do 16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W  uzasadnionych  przypadkach  przyjmowanie  odpadów  w  PSZOK  może  być  okresowo
wstrzymane, a informacja będzie umieszczona na stronie www.wyrzysk.pl

§ 2.  1. W PSZOK przyjmowane są  następujące  rodzaje  odpadów z  terenu Gminy 
Wyrzysk:

1) papier, w tym opakowania z papieru i tektury,
2) metale, w tym opakowania z metali,
3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) szkło, w tym opakowania ze szkła,
6) bioodpady, w tym odpady ulegające biodegradacji,
7) odpady  niebezpieczne,  w  tym  lampy  fluorescencyjne  i  inne  odpady  zawierające  rtęć

oraz opakowania po farbach, olejach, rozpuszczalnikach,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w  gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
13) zużyte opony w ilości 4 szt./rok z jednego gospodarstwa domowego,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1000 kg/rok z jednego gospodarstwa domowego, 

pochodzących  z  drobnych  prac  wykonywanych  we  własnym zakresie,  z  zastrzeżeniem,
że  nie  będą  przyjmowane  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe,  jeżeli  ich  ilość  lub  rodzaj 
wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu 
lub  rozbiórki  budynku  lub  obiektu,  na  które  wymagane  jest  pozwolenie  lub  zgłoszenie
do administracji budowlano-architektonicznej,

15) odpady tekstyliów i odzieży.



2. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady:

1) inne niż wymienione w §2 ust. 1, do których zaliczamy m.in.:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierające azbest,
c) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
d) opony  z  pojazdów  ciężarowych  i  maszyn  rolniczych  oraz  z  pojazdów  większych

niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
e) sprzęt budowlany,
f) urządzenia przemysłowe,
g) odpady poprodukcyjne,
h) butle gazowe,
i) papa,
j) gaśnice,
k) korzenie, karpy, grube gałęzie,
l) oleje silnikowe,
m) padłe zwierzęta,

2)   w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
3)  odpady  nieprawidłowo  zabezpieczone  (w  uszkodzonych,  nieszczelnych  opakowaniach, 

zanieczyszczone),
4)  odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

3. Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwe było ich wyładowanie
bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

4.  Odpady  w  PSZOK  gromadzone  są  selektywnie,  w  specjalnie  do  tego  celu 
przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych 
miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

§  3.  1.  Odpady  komunalne  należy  dostarczyć  do  PSZOK  posegregowane
i niezanieczyszczone innymi odpadami.

2.  Odpady  powinny  być  przekazywane  luzem  oraz  umieszczane  w  dedykowanych 
(opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach.

3.  Odpady  niebezpieczne  należy  przekazać  pracownikowi  obsługi  PSZOK,  który 
samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.

4.  Odpady  ulegające  biodegradacji  należy  samodzielnie  wysypywać  z  worków
do właściwego, oznakowanego kontenera.

5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione
do maksymalnej długości 30 cm.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być:
1) przygotowane w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca,
2) opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
1) odpady z betonu, gruzu betonowego oraz gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),
2) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),
3) zmieszane  odpady  z  betonu  i  gruzu  ceglanego,  odpadowych  materiałów  ceramicznych

i elementów wyposażenia (kleje, regipsy, zmieszane odpady poremontowe).



8.  Odpady  w  postaci  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  muszą  być 
przekazywane kompletne (w całości).

§ 4. 1. Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek:
1) uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości, na której odpady zostały 

wytworzone  w  celu  zweryfikowania  możliwości  bezpłatnego  przekazania  przez  niego 
odpadów w oparciu o złożoną deklarację,

2) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 2 ust. 1,
3) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,
4) pomocy przy załadunku odpadów wielkogabarytowych do kontenera, których ciężar i/lub 

rozmiar uniemożliwia bezpośrednie dokonanie tego przez Właściciela nieruchomości.

2. Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów:
1) każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
2) każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
3) każdorazowo,  jeżeli  stwierdzą,  że  dostarczone  odpady  mogą  pochodzić  z  działalności 

gospodarczej i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości zamieszkałej,
4) ilość dostarczonych odpadów przekracza limity wskazane w obowiązujących aktach prawa 

miejscowego  w  Gminie  Wyrzysk  oraz  możliwości  wytworzenia  przez  gospodarstwo 
domowe,

5) odpady  wskazują  źródło  pochodzenia  inne  niż  gospodarstwo  domowe  (np.  chemikalia 
nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne). 

§ 5. Osoby dostarczające odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są do:
1) złożenie oświadczenia o przekazaniu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych  działających  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  –  zgodnie  z  załącznikiem
do Regulaminu,

2) podporządkowania  się  zaleceniom  pracowników  obsługi  PSZOK,  w  szczególności
w  zakresie  miejsca  oraz  sposobu  zdeponowania  dostarczonych  odpadów  oraz  sposobu 
poruszania się po terenie PSZOK,

3) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia,
4) samodzielnego  wrzucania  dostarczonych  odpadów  do  oznaczonego  pojemnika/kontenera 

lub  złożenia  w  miejscu  wskazanym  przez  pracownika  obsługi  PSZOK,  z  wyjątkiem 
odpadów niebezpiecznych.
§  6.  Zebrane  w  PSZOK  odpady  przekazywane  są  Wykonawcy  wybranemu  w  drodze 

przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości
na terenie gminy Wyrzysk zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



Załącznik  do  Regulaminu  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 
Komunalnych w Gminie Wyrzysk.

…………………………..dnia……………………….. r. 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU ODPADÓW DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ja niżej podpisany 

………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały:

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................................................
(adres zamieszkania wraz z podaniem ulicy, numeru nieruchomości, miejscowością i kodem pocztowym)

nr telefonu:

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

Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez 
osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z ww. nieruchomości. 

Przekazuję następujące odpady:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość (szt./kg)
1

2

3

4

5

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
działających na terenie Gminy Wyrzysk i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – GOSPODARKA ODPADAMI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
nr tel. (067) 286 24 00
zwana  dalej  Administratorem.  Administrator  prowadzi  operacje  przetwarzania  Pani/Pana  danych 
osobowych.
2.  Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych:  e-mail:  inspektor@rodo-krp.pl,
tel. +48 792 304 042.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  kontaktowania  się,  odpowiedzi  na  zapytania, 
informowania, prowadzenia postępowań administracyjnych, archiwizowania oraz ewentualnego ustalania
i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych 
lub historycznych, statystycznych, realizacji  obowiązków lub uprawnień Gminy wynikających z przepisów 
prawa  oraz  wykonania  określonych  prawem  zadań  realizowanych  dla  dobra  publicznego,  w  zakresie 
kompetencji  Gminy, w szczególności z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymania  
czystości i porządku w Gminie.
4.  Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c,  e  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) z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  (Dz.Urz.UE.L  Nr  119,  str.  1)  (dalej  zwane RODO)  oraz  inne akty  prawne obowiązującego prawa 
krajowego (w tym aktów prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 
1990  r.  o  samorządzie  gminnym,  Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania 
administracyjnego, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – wraz z aktami wykonawczymi.
5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych  
i kategorie danych
osobowych:
a) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
b)  dane  lokalizacyjne  (adres  zamieszkania,  adres  zameldowania,  dane  nieruchomości,  której  dotyczy  
deklaracja, etc.);
c) dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
d) inne dane zawarte w deklaracji;
oraz  wszelkie  inne  kategorie,  w  tym  szczególne  kategorie  danych  osobowych,  wymagane  przepisami 
obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów 
wskazanych w pkt. 3.
6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
a) bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
b) od innych niż Administrator podmiotów – organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji  
oraz przepisów obowiązującego prawa;
c) od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie;
d)  innych  podmiotów  przekazujących  dane  osobowe  do  Administratora  lub  od  których  Administrator 
uzyskuje dane osobowe.
7.  Pani/Pana  dane  osobowe mogą  być  przetwarzane  również  przez  podmioty,  z  którymi  Administrator  
zawarł  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  przez  podmioty,

mailto:inspektor@rodo-krp.pl


którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają  
się  kontrahenci  Administratora,  w szczególności  podmioty  działające  w zakresie  obsługi  informatycznej,  
prawnej, obsługi płatności, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
W  przypadku,  gdy  będą  tego  wymagały  przepisy  prawa,  dane  mogą  być  udostępnione  organom 
państwowym  lub  samorządowym,  organom  wymiaru  sprawiedliwości,  organom  ścigania,  organom 
kontrolnym i organom podatkowym, Straży Miejskiej.
8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w szczególności  
wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie  
Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  na  podstawie  udzielonej  przez  Panią/Pana  zgody
lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
9. Posiada Pani/Pan praw do:
a)  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek na postawie  
przepisów obowiązującego prawa oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu  
danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,
w tym profilowaniu.  W przypadku,  w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać  profilowaniu, 
informacja  o  tym zostanie  udzielona  przy  dokonywaniu  czynności  w  związku  z  danym postępowaniem 
administracyjnym.
11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO,  
przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wykonywania  zadań,  o  których  mowa
w pkt.  3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania
w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i  dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi,
a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
13.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  są  co  do  zasady  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji  
międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie 
Pani/Pan  poinformowany  o  takim  przekazaniu  i  stosowanych  zabezpieczeniach,  stwierdzeniu  lub  braku 
stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

Burmistrz Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska


