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ZARZĄDZENIE NR 47/2020 

WÓJTA GMINY LUBACZÓW 

z dnia 04 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia  Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych i nadania mu regulaminu 

Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 

zm.) oraz §10 uchwały nr XVII/184/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z2020r. poz.1160)   

zarządzam co następuje: 

 

 

 § 1. Tworzy się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lubaczów w miejscowości  

Załuże 361. 

 

§ 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach 

od 9.00 do 17.00 i każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00 (oprócz przypadających w tym 

czasie dni ustawowo wolnych od pracy). 

 

§ 3. Nadaje  się Regulamin dla  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych , stanowiący załącznik 

do niniejszego Zarządzenia . 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

Wójt  Gminy Lubaczów 

 

 

Wiesław Kapel 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2020 

Wójta Gminy Lubaczów 

z dnia 04 maja 2020 r. 

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w Gminie 

Lubaczów 

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Gminie Lubaczów w miejscowości  Załuże 361, zwanego dalej PSZOK.  

§ 2. Do PSZOK nieodpłatnie mogą być dostarczone wyłącznie odpady które/których: 

1)  pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubaczów, 

2)  ilość lub rodzaj nie wskazują, że pochodzą z wykonywanej działalności gospodarczej lub z nieruchomości 

niezamieszkałej, 

3)  są odpowiednio posegregowane. 

§ 3. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK, z zastrzeżeniem § 2, przez:  

1) właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, najemców, dzierżawców nieruchomości 

zamieszkałych, lub mieszkańców tych nieruchomości, 

2) osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze, którym wyżej wymienione osoby zleciły transport odpadów, 

pod warunkiem okazania osobie obsługującej PSZOK pisemnego upoważnienia wystawionego przez właściciela 

nieruchomości. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 4. W PSZOK nieodpłatnie   przyjmowane są wyłącznie następujące odpady:  

  - opakowania wielomateriałowe 

- przeterminowane leki i chemikalia, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- zużyte opony z samochodów osobowych w ilości 4 sztuk rocznie od jednego gospodarstwa, 

- bioodpady, 

- budowlane i rozbiórkowe, 

- papier, 

- szkło, 

- metale, 

- tworzywa sztuczne, 

-  medyczne – powstające w gospodarstwie domowym, 

- tekstylia i odzież, 

- świetlówki, 

- popiół z palenisk domowych, 

§ 5. W PSZOK nie są przyjmowane n/w odpady:  

- azbest, 

- opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników itp., 

- części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, szyby), 
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- odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone przez podmiot świadczący usługi budowlane, 

- odpady niebezpieczne pozbawione etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację, 

- odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach (cieknących), 

- gałęzie, korzenie drzew i krzewów, 

- zmieszane odpady komunalne, 

- odpady, których źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza. 

    § 6. W  PSZOK przyjmowane są odpłatnie odpady pochodzące z działalności rolniczej, w tym opony-  zgodnie 

z obowiązującym cennikiem. 

§ 7. Odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazywać 

w oryginalnych opakowaniach pozwalających na ich identyfikację, a odpady płynne powinny się znajdować 

w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach co pozwoli na identyfikację odpadu.  

§ 8. Osoba obsługująca PSZOK dokonuje weryfikacji dostarczonych do PSZOK odpadów pod względem rodzaju 

oraz zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów.  

§ 9. Osoby korzystające z PSZOK dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt oraz zobowiązane 

są do ich samodzielnego umieszczenia w oznakowanych pojemnikach zgodnie ze wskazaniami osoby obsługującej 

PSZOK, w sposób zapewniający ich odbiór zgodnie z zasadami segregacji.  

§ 10. Zakazuje się rozładunku odpadów na terenie PSZOK  w miejscach do tego nieprzeznaczonych.  

§ 11. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest wręczyć pracownikowi obsługi PSZOK 

oświadczenie o pochodzeniu odpadów dostarczanych na PSZOK, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu, a w przypadku  kiedy dostarcza odpady w imieniu innego właściciela nieruchomości zobowiązana jest 

również okazać upoważnienie, o którym mowa w § 3 pkt 2.  

§ 12. 1.  W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady, weryfikowany z bazą danych dotyczącą 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzoną przez Urząd Gminy Lubaczów.  

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 zawiera następujące dane: 

1) imię, nazwisko i adres osoby dostarczającej odpady, 

2) imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady, 

3) adres nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady, 

4) datę dostarczenia odpadów oraz ich rodzaj i ilość. 

§ 13. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z treścią 

niniejszego Regulaminu oraz ma prawo wyprosić z terenu PSZOK osoby niestosujące się co zapisów Regulaminu.  

§ 14. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, podpisem w rejestrze, wyrażają zgodę na przetwarzanie 

ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, wizerunek, numer 

rejestracyjny pojazdu, podpis) przez administratora danych, którym jest Wójt Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 

Lubaczów, tel. 16 6321684, adres e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl  

§ 15. Korzystanie z usług PSZOK jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Załużu 361 w  Gminie Lubaczów  

………………………………………………… 

miejscowość, data 

UPOWAŻNIENIE 

Ja, niżej podpisany/podpisana: 

………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

Zamieszkały/zamieszkała: 

………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, ulica, nr domu/lokalu 

UPOWAŻNIAM 

………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko / pełna nazwa 

………………………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania / siedziby 

Do oddania w dniu ………………………………,w moim imieniu, w PSZOK w Załużu 361   następujących 

odpadów: 

Lp. Nazwa odpadów                   Ilość                

   

   

   

   

   

 

wytworzonych na terenie nieruchomości położonej w: 

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

(należy wpisać adres nieruchomości, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem korzystania z  Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Załużu 361, w Gminie Lubaczów oraz że 

przekazywane w moim imieniu odpady nie pochodzą z wykonywanej działalności gospodarczej. 

 

 

……………………………………………………… 

Podpis właściciela nieruchomości 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów 

Komunalnych  (PSZOK) w Załużu 361 w  Gminie Lubaczów 

………………………………………………… 

miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/podpisana: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

Zamieszkały/zamieszkała: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu) 

Oświadczam, że następujące odpady: 

Lp. Nazwa odpadów Ilość 

   

   

   

   

   

 

dostarczone do PSZOK w Załużu 361  w dniu ……………………………………… pochodzą 

z nieruchomości zamieszkałej, położonej w Gminie Lubaczów, w miejscowości 

…………………………………………………ulica ………………………………………… nr domu/lokalu 

………………  stanowiącej  własność …………………………………………………………………………. 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Załużu 361,  w Gminie Lubaczów oraz  że odpady nie pochodzą z 

wykonywanej działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

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

Podpis właściciela nieruchomości                                                Podpis dostarczającego odpady  


