UCHWAŁA NR XXXIX/255/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych Gminy Miasto Sieradz
Na podstawie

art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Gminy Miasto Sieradz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/255/2021
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 26 stycznia 2021 r.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH GMINY MIASTO SIERADZ
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (zwany dalej PSZOK, Punkt) na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu (zwana dalej Stacja lub
SPO).
2. Operatorem PSZOK-a działającego na SPO w Sieradzu jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu przy Placu Św. Józefa 5.
3. PSZOK

jest

czynny

w dni

robocze

od

poniedziałku

do

piątku

w godzinach

7:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 – 15:00. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii operator PSZOK, tj. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po ustaleniu
z Gminą Miasto Sieradz może postanowić o ograniczeniu godzin i dni funkcjonowania PSZOK lub całkowicie
zamknąć PSZOK do odwołania.
4. Do PSZOK-a mogą być przyjmowane odpady określone w aktualnej decyzji zezwalającej Związkowi
Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
5. W Punkcie przyjmowane będą odpady z terenu gminy Miasto Sieradz, od mieszkańców z nieruchomości
zamieszkałych oraz mieszanych.
6. Rodzaje odpadów, które mieszkańcy Gminy Miasto Sieradz mogą dostarczyć do PSZOK-a przedstawia
poniższa tabela:
l.p.
1
2

Rodzaj odpadu
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych

3
4
5

Tworzywa sztuczne
Opakowania z drewna
Złom metali żelaznych i
nieżelaznych

6

Opakowania wielomateriałowe

7

Opakowania ze szkła

8
9

Odzież i tekstylia
Zużyte opony

10
11

Gruz budowlany
Izolacyjne odpady budowlane

12
13

Drewno
Szkło

Opis
Papier gazetowy, książki, kartony, papier opakowaniowy, pudełka itp.
Butelki po napojach typu pet - wszystkie kolory. Opakowania m. in. po
chemii gospodarczej (po szamponach, płynach do zmywania itp.) i inne
elementy z tworzyw sztucznych z materiałów przydatnych do recyklingu
Opakowania ze styropianu, styropian bez zanieczyszczeń
Skrzynki, palety, opakowania po produktach roślinnych itp.
Złom metali żelaznych, puszki po konserwach, nakrętki od słoików,
puszki aluminiowe po napojach oraz inne opakowania aluminiowe, złom
metali nieżelaznych itp.
Opakowania wielomateriałowe po napojach, sokach, mleku itp.
(tetrapack)
Opakowania szklane takie jak słoiki, butelki, opakowania po
kosmetykach itp. Bez względu na kolor
Zużyta odzież, opakowania z tekstyliów
Opony z rowerów, motocykli, samochodów osobowych i dostawczych o
maksymalnych wymiarach 650 mm x 300 mm
Gruz ceglany, gruz betonowy, kafelki, ceramika budowlana itp.
Odpady budowlane i remontowe zanieczyszczone materiałami
izolacyjnymi
Stolarka budowlana
Szkło okienne

Id: 2CF95DEA-6396-4747-A4DA-C25F1C96407D. Podpisany

Strona 1 z 4

14
15
16
17
18

Tworzywa sztuczne
Odpadowa papa
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Zużyty Sprzęt Elektryczny i
Elektroniczny
Baterie małogabarytowe i
akumulatory

19

Odpady niebezpieczne

20
21

Leki
Igły i strzykawki

22

Bioodpady

23
24

Odpady wielkogabarytowe
Żużle i popioły

Poremontowe i budowlane tworzywa sztuczne
Papa
Płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i VHS itp
Kompletny, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny taki jak radia,
telewizory, komputery, lodówki itp.
Baterie i akumulatory małogabarytowe powszechnie stosowane w
artykułach gospodarstwa domowego (zabawki, piloty, latarki, zegarki,
telefony itp.)
Środki ochrony roślin i opakowania po nich, Rozpuszczalniki, Kwasy,
Alkalia, Odczynniki fotograficzne, Świetlówki, Termometry, Oleje i
tłuszcze jadalne, Oleje silnikowe oraz opakowania po nich, Farby, Tusze,
Kleje, Lepiszcze, Żywice, Detergenty, Drewno zawierające substancje
niebezpieczne
Przeterminowane lekarstwa
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w
gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowana produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki
Odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów
zielonych, np. gałęzie, liście, trawa, drewno
Elementy wyposażenia mieszkań min. meble, kanapy itp.
Żużle i popioły paleniskowe z gospodarstw domowych

7. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK-a przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Do

PSZOK-a

przyjmowane

będą

wyłącznie

posegregowane

odpady

komunalne

wskazane

w pkt 6 niniejszego regulaminu i dostarczone przez mieszkańców z terenu Gminy Miasto Sieradz.
9. Pracownik PSZOK-a jest uprawniony do weryfikacji osoby dostarczającej odpady poprzez
udokumentowanie miejsca zamieszkania. Brak udokumentowania miejsca zamieszkania stanowi podstawę do
odmowy przyjęcia odpadów.
10. Operator PSZOK tj. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na podstawie umowy
o przetwarzaniu danych osobowych, zbiera informacje o osobie dostarczającej, rodzaju i ilości dostarczonych
odpadów. Dane te przekazywane są do. Gminy Miasto Sieradz.
11. W przypadku, gdy mieszkaniec dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów komunalnych
i zaistnieje podejrzenie, że mogą one pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej (przemysłu, handlu, usług
itp.) pracownik obsługi Punktu może odmówić przyjęcia tych odpadów. Osoba dostarczająca takie odpady może je
zostawić po osobistym wypełnieniu oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostępnego u pracownika Punktu, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie zostanie niezwłocznie przekazane do Gminy Miasto
Sieradz.
12. Mieszkańcy dostarczają do Punktu wysegregowane odpady komunalne na własny koszt.
13. Za wyładunek i segregację dostarczonych odpadów komunalnych (rozsortowanie) odpowiada
dostarczający.
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14. Dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób
wskazany przez znaki informacyjne oraz pracowników obsługi Punktu, oraz jest zobowiązany przy rozładunku
odpadów komunalnych do utrzymania porządku na terenie PSZOK-a a po zakończeniu rozładunków do uprzątnięcia
pozostawionych nieczystości.
15. Dostarczający odpady do PSZOK-a mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części terenu SPO,
zgodnie z oznakowaniem i informacjami przekazanymi przez obsługę.
16. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony.
17. Osoby dostarczające odpady komunalne są zobowiązane bezwzględnie do przestrzegania i stosowania
się do poleceń i wskazówek pracowników obsługujących Punkt.
18. Pracownik obsługi SPO ma prawo odmówić przyjęcia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów komunalnych lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami
prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
19. Do PSZOK-a nie są przyjmowane odpady:
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) W których stwierdzono zanieczyszczenie / zmieszanie odpadów komunalnych,
c) Materiały zawierające azbest,
d) Szyby samochodowe,
e) Części samochodowe tj. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.,
f) Odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
g) Odpady w opakowaniach nieszczelnych (cieknących),
h) Opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym,
i) Folie i agrowłóknina rolnicza,
j) Opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych itp.,
opony z felgami, opony zanieczyszczone (pomalowane farbami), opony nie mające ciągłości kształtu,
k) Odpady medyczne i weterynaryjne.
20. Na terenie PSZOK:
a) Zabrania się przebywania osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej,
b) Zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego,
c) Zobowiązuje się do zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.,
d) Obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia otwartego.
21. Korzystanie z usług świadczonych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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22. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do
regulaminu i jest dostępna u obsługi Punktu.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Sieradz, dnia ..................................

Oświadczenie o pochodzeniu odpadów.
Ja

niżej

podpisany/-a

……………..………………………………,

zamieszkały/-a

w miejscowości

...............................przy ulicy ...............………………………….. nr ……………., legitymujący/-a się dowodem
osobistym nr …………………………….., oświadczam, że złożyłem/-am deklarację o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Sieradza.
Odpady

komunalne

w postaci

(wpisać

rodzaj

odpadu)

……………………………………………….

w szacunkowej ilości …………… Mg, w dniu dzisiejszym dostarczyłem/-am do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Miasto Sieradz i pochodzą one z mojego gospodarstwa
domowego, zlokalizowanego w Sieradzu przy ul. ........................................................
Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymieniony rodzaj odpadu nie pochodzi z prowadzonej działalności
gospodarczej oraz z gospodarstwa rolnego.
Oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych Gminy Miasto Sieradz oraz zasady odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych
oświadczeń.
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/na o przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem
moich danych osobowych w związku z dostarczeniem odpadów komunalnych do PSZOK.
Kod dostarczonych odpadów:

…………………………………………………………..

Masa dostarczonych odpadów:

…………………………………………………………..

………………………………………………………..
podpis klienta PSZOK
…………………………………………………………..
podpis pracownika PSZOK weryfikującego rodzaj odpadów i potwierdzenie danych klienta
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Klauzula informacyjna dotycząca przetrwarzania danych osobowych
Zgodnie z wymogami 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) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miasta Sieradza oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Sieradza jest Prezydent Miasta,
działający w imieniu Gminy Miasto Sieradz - pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, um@umsieradz.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miasta Sieradza - Roman Wyrębski - dostępny jest pod adresem email - iod@umsieradz.pl.
3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy
prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a kontrahentami, oraz w celach
określonych w udzielonych zgodach.
5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora
danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej.
7. Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania
(poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”)
w przypadku, gdy:
1) wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
2) wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie
w oparciu o zgodę)
3) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
5) ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
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10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
w przypadku, gdy:
1) kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
3) ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
4) wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz
dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.
12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane
dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
14. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie
danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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