
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.27.2021 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Wodzisławiu Śląskim 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 713 
z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2019 r. 
poz. 2010 z późn. zm.) 

§ 1.  

Zatwierdzam Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnym miasta Wodzisławia 
Śląskiego zlokalizowanego przy ul. Marklowickiej 21F, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.27.2021 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych1)  
w Wodzisławiu Śląskim. 

2. W PSZOK-u przyjmowane są z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, w ramach stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości 
znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. 

3. Odpady mogą być przekazywane do PSZOK-a przez: 

a) właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, najemców, dzierżawców nieruchomości, którzy 
złożyli w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub mieszkańców tych nieruchomości, 

b) osoby lub podmioty posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, którzy dla nieruchomości złożyli 
w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub mieszkańców tych nieruchomości, 

c) podmioty transportujące odpady do PSZOK-a w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych zgodnie z lit. a) lub 
b). 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b), dostarczają odpady do PSZOK-a we własnym zakresie i na 
własny koszt. 

5. Zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne dostarczone powyżej 
limitu określonego w  uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości2)  przyjmowane są za dodatkową 
opłatą określoną w odrębnej uchwale Rady Miejskiej. Płatność z tego tytułu winna być dokonana w punkcie 
PSZOK-a gotówką lub  elektronicznie.  

6. Do PSZOK-a nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

a) odpady zawierające azbest, 

b) szyby samochodowe i części samochodowe, 

c) szkło zbrojone i hartowane, 

d) zmieszane odpady komunalne, 

e) materiały izolacyjne niebezpieczne (azbest, eternit), 

f) odpady niebędące odpadami komunalnymi, tj. od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw, 

g) kompost z przydomowych kompostowników, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe wymieszane z odpadami komunalnymi lub innymi odpadami zbieranymi 
selektywnie, 

i) ziemia, gleba, piasek. 

7. Do PSZOK-a przyjmuje się wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny oraz dostarczone w sposób 
umożliwiający ich selektywne odbieranie. Nie przyjmuje się odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 
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§ 2.  

Zasady odbioru odpadów 

1. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-a zobowiązana jest podpisać stosowne oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej firmie, odpady przyjmowane są na podstawie oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 1. 

3. Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze transportujące odpady do PSZOK-a w imieniu i na rzecz 
któregoś z podmiotów wskazanych w § 1 ust. 3 lit. a) i b) zobowiązane są do przedłożenia pracownikowi PSZOK-
a, pisemnego upoważnienia do transportu odpadów, wystawionego przez właściciela odpadów stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

4. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania 
w PSZOK-u. 

5. Przekazujący odpady przy wjeździe na teren PSZOK-a powinien zgłosić się do obsługi w celu ustalenia 
miejsc rozładunku poszczególnych odpadów. 

6. Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich samodzielnego rozładunku w miejscach wskazanych przez 
obsługę PSZOK-a. 

7. Dostarczone odpady: 

a) muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone innymi odpadami, powinny być 
właściwie zabezpieczone, 

b) budowlane i rozbiórkowe są przekazywane luzem z zastrzeżeniem ust. 6, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przekazany w stanie kompletnym, 

d) odpady niebezpieczne, w postaci ciekłej będą przyjmowane w szczelnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych. Opakowania powinny posiadać oryginalne etykiety i nie mogą być uszkodzone, 

e) chemikalia wymagające opakowania będą przyjmowane w szczelnych pojemnikach, zawierających informacje 
o rodzaju odpadu, 

f) bioodpady są  przyjmowane luzem lub w workach biodegradowalnych 

8. Osoby przebywające na terenie PSZOK-a obowiązane są do: 

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK-a, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu 
poruszania się, 

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia, 

c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

9. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK-a potwierdzone jest na formularzu przyjęcia odpadów – 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz zawiera: datę przyjęcia, rodzaj i ilość odpadu. 

10. Obsługa PSZOK-a ma prawo odmowy przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z przepisami 
oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym m.in. w przypadku stwierdzenia przez pracownika: 

a) dostarczenia odpadów innych niż wymienione w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości3) , 

b) zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

c) dostarczenia odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, 
w szczególności chemikaliów nietypowych dla prac domowych: kwasów, zasad, soli chemicznych, 
odczynników chemicznych – zwłaszcza w dużych ilościach, 

d) odmowy złożenia  oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 
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11. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, przekazujący odpady jest zobowiązany do ich 
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

 
1) Dalej: PSZOK 
2) Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2020 r. 
3) Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2020 r. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y ……………………………..............………………………………..………......…... 

zamieszkała/y…………………………...............…………………………………………........………….. 

adres nieruchomości/lokalu mieszkalnego*, z której pochodzą odpady ….....................…………….... 

Rodzaj dostarczonych odpadów: 

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

Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady selektywne pochodzą z terenu nieruchomości 
zamieszkałej/nieruchomości niezamieszkałej*, na której została złożona deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Oświadczam, że wniosłam/em opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta 
Wodzisławia Śląskiego i nie zalegam/zalegam*z płatnością z tytułu ww. opłat. 

Zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Wodzisławiu Śląskim. 

W przypadku udokumentowania, że przekazane odpady nie pochodzą z ww. nieruchomości zobowiązuję się 
do poniesienia kosztów utylizacji przekazanych przeze mnie odpadów. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 233 § 
6 Kodeksu Karnego.  

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

podpis przyjmującego      data i podpis oddającego 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Potwierdzenie przyjęcia odpadów do 

Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim 

Ilość/sztuki/waga (kg)  Lp. Rodzaj odpadów (wypełnić) Godzina 
przyjazdu brutto tara netto uwagi 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 papier      
 metale      
 tworzywa sztuczne      
 szkło      
 odpady opakowaniowe      
 bioodpady      
 popiół      
 meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
     

 odpady niebezpieczne      
 przeterminowane leki i chemikalia      
 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,  

     

 zużyte baterie i akumulatory,      
 zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, 
     

 zużyte opony w ilości 8 szt. na każdą 
nieruchomość lub każdy lokal 
mieszkalny w każdym roku 
kalendarzowym, 

     

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 
stanowiące odpady komunalne w 
ilości 800 kg na 3 lata, na każdą 
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nieruchomość lub każdy lokal 
mieszkalny, 

  tekstylia i odzież      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

…………………   …………………………..  ………………………... 

data   podpis przyjmującego  podpis oddającego
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

Punkt Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim 

UPOWAŻNIENIE 

Ja niżej podpisana/y:.....……........………………………….............………………………………….... 

zamieszkała/y......………….........………………………………………................................................. 

przy ulicy:.....…..………….........……………………………………..............………………………….. 

UPOWAŻNIAM 

Imię, nazwisko: ..…………….....………………………..................…………………………………….. 

zamieszkała/y w…………...................………………………......………………………………………... 

przy ulicy:…………………....................…………………......………………………………………….... 

do oddania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim, odpadów 
wytworzonych na nieruchomości zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim, przy 
ulicy:……………...................................................………………...................……………………………… 

Lp. Rodzaj odpadów Jednostka 
(szt., kg, Mg) 

Ilość odpadów 

    
    
    
    
    
    
    

Zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Wodzisławiu Śląskim i oświadczam, że na ww. nieruchomość została złożona deklaracja o wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

          

……...............……...……….. 

         data /czytelny podpis 

Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w Wodzisławiu Śląskim 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Służb Komunalnych Miasta  Wodzisławia 
Śląskiego. Siedzibą Administratora Danych jest jednostka publiczna Służby Komunalne Miasta Wodzisławia 
Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 21f. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD możliwy jest poprzez: kontakt 
e-mail: iodo.szlachta@wp.pl, a także pod adresem Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 
Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21f, e-mail: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl. Z IOD mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c i e RODO, oraz ustawy  z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu realizacji przez Administratora zadań 
publiczny h związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami oraz w celu właściwej realizacji zadań 
PSZOK, w ym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych. 

Pełna treść „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku 
z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Wodzisławiu Śląskim” jest dostępna na stronie internetowej Służb Komunalnych Miasta 
w Wodzisławiu Śląskim pod adresem  www.skm.wodzislaw-slaski.pl/rodo.

Id: E34DDF84-0557-447B-B9A9-EE9ECE117312. Podpisany Strona 2

http://www.skm.wodzislaw-slaski.pl/rodo

	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Paragraf 1
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 1
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 2
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 3
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 3 Litera a
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 3 Litera b
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 3 Litera c

	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 4
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 5
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6 Litera a
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6 Litera b
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6 Litera c
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6 Litera d
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6 Litera e
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6 Litera f
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6 Litera g
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6 Litera h
	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6 Litera i

	Załącznik 1 Paragraf 1 Ustęp 7

	Załącznik 1 Paragraf 2
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 1
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 2
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 3
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 4
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 5
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 6
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Litera a
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Litera b
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Litera c
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Litera d
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Litera e
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7 Litera f

	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 8
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 8 Litera a
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 8 Litera b
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 8 Litera c

	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 9
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 10
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Litera a
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Litera b
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Litera c
	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 10 Litera d

	Załącznik 1 Paragraf 2 Ustęp 11


	Załącznik 1
	Załącznik 2
	Załącznik 3
	Załącznik 3 Ustęp 1
	Załącznik 3 Ustęp 2
	Załącznik 3 Ustęp 3


