
REGULAMIN 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Knyszynie 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Knyszynie - zwanym dalej PSZOK. 

2. PSZOK zlokalizowany jest w Knyszynie przy ul. Polnej. 

3. PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach 11
00

 - 15
00

 oraz w soboty w godzinach 7
00

 - 

15
00

, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 

4. PSZOK jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Knyszynie – zwany dalej prowadzącym PSZOK. 

5. Selektywnie zebrane odpady komunalne dostarczane do PSZOK przyjmowane są 

nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Knyszyn. 

6. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej i rolniczej oraz odpady, których objętość oraz ilość wskazuje, że nie powstały w 

gospodarstwie domowym. 

7. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 

oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia 

ludzi i środowiska. 

8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik ZGKiM. 

9. Przekazujący odpady do PSZOK zobowiązany jest do: 

- podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą, 

- okazania dokumentu potwierdzającego jej zamieszkiwanie w danej nieruchomości (np. dowód 

osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 

10. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę dostarczającą 

odpady w imieniu mieszkańca, mieszkaniec zobowiązany jest do napisania oświadczenia o 

pochodzeniu odpadów, a osoba transportująca odpady również zobowiązana jest do podpisania tego 

oświadczenia. 

11. W przypadku dostarczania odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. 

Wspólnoty) Zarządca zobowiązany jest do napisania oświadczenia w którym wskaże dokładny 

adres pochodzenia odpadów. Osoba transportująca odpady również zobowiązana jest do podpisania 

tego oświadczenia. 

12. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) przez administratora danych, którym 

jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów przyjmowanych do PSZOK i 

mogą być udostępnione jedynie organom upoważnionym do kontroli PSZOK. Dane przekazywane 

muszą być przed rozpoczęciem rozładunku. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba 

ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia. 

13. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z 

wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu oraz zabezpieczenia. 



14. Na wniosek dostarczającego odpady wystawiane jest potwierdzane przyjęcia odpadów na 

formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK w Knyszynie. 

15. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod 

nadzorem pracownika prowadzącego PSZOK. 

16. Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów wymienionych w punkcie 17 niniejszego 

Regulaminu do PSZOK jest spełnienie łącznie następujących warunków: 

a) odpady muszą pochodzić z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych), 

położonych w gminie Knyszyn, dla których złożona została deklaracja o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) ilość i rodzaj dostarczanych odpadów do PSZOK nie może wskazywać, iż pochodzą one z 

działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, 

c) odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zanieczyszczone oraz muszą być zebrane w 

sposób selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów określone w pkt 17 niniejszego 

Regulaminu. 

17. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. sprzęt AGD i RTV, świetlówki i żarówki 

energooszczędne, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe, drukarki i 

inne podobne sprzęty, 

b) zużyte opony - opony z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków 

rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów; 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe np. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, pierzyny, 

meble, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, 

d) przeterminowane chemikalia, np. farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony 

roślin oraz opakowania po tych substancjach, termometry, środki czystości do łazienek i 

kuchni, dezodoranty. Chemikalia muszą być w oryginalnych opakowaniach z etykietą 

umożliwiającą ich identyfikację.  

e) zużyte baterie i akumulatory; 

f) przeterminowane leki; 

g) odpady zielone; 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów 

i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których 

nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest 

wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej. 

18. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane: 

a) odpady zawierające azbest, papę, smołę, styropian, stolarkę okienną i drzwiową itp., 

b) części samochodowe, 

c) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego 

(np. chemikalia nietypowe dla prac domowych), 

d) odpady w opakowaniach cieknących, 

e) zmieszane odpady budowlane (gruz zmieszany z opakowaniami materiałów budowlanych, 

papą, styropianem, drewnem itp.), 

f) zmieszane odpady komunalne, 

g) odpady niezidentyfikowane. 



19. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz 

posiadać oryginalną informację umożliwiającą identyfikację odpadu. 

20. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany. 

21. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem i na własny koszt. 

22. Dostarczający odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia w 

poszczególnych kontenerach we własnym zakresie i na własny koszt. 

23. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z 

Regulaminem. 

24. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym 

wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 

26. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do: 

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia 

odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK, 

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, 

c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

27. Na terenie PSZOK zabrania się: 

a) poruszania osób postronnych niezwiązanych z procedurą przekazania odpadów, 

b) wchodzenia do kontenerów, 

c) używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu, 

d) pozostawienia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

28. Prowadzący PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: 

a) niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie 

zabezpieczonych, 

b) uszkodzenia pojazdu dostawcy odpadów przez pojazd lub postępowanie innego dostawcy. 

29. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać u pracownika PSZOK lub w 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie, ul. Rynek 39, tel. 85 727 99 87. 

30. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK przyjmowane są w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie, ul. Rynek 39, tel. 85 727 99 87 w 

godzinach 7.00-15.00. 

31. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 

Knyszynie pod adresem http://www.knyszyn.pl 

 

http://www.knyszyn.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Knyszynie 

 

 

Formularz przyjęcia odpadów 

 

w dniu ……………………………………….. 

 

Nr formularza…………. 

Przekazujący odpady 

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości 

 

 

 

Adres nieruchomości 

 

 

 

 

Rodzaj odpadów Kody odpadów Szacunkowa ilość odpadów 

1. 

 
  

2. 

 
  

3. 

 
  

4. 

 
  

Odpady nie spełniające kryteriów przyjęcia do PSZOK 

 

 

 

Oświadczam, że odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej (gospodarstwa domowego) 

położonej na terenie gminy Knyszyn, objętej gminnym systemem gospodarki odpadami. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

ewidencji dostarczanych odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

 

 

Podpis przyjmującego odpady                                     Podpis osoby przekazującej odpady 

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

 


