REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W NOWYM SĄCZU
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Nowym Sączu, zwanego dalej „PSZOK”.
2. W Nowym Sączu znajdują się dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które
są zlokalizowane:
1) przy ul. Tarnowskiej 120,
2) przy ul. Jana Pawła II 37.
3. PSZOK czynne są:
1) w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00,
2) w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.
4. PSZOK przyjmują nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone na terenie miasta Nowego Sącza,
pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.
5. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość
osoby dostarczającej odpady wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, osoba transportująca odpady nie będąca
jednocześnie właścicielem odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.
7. PSZOK przyjmują wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób
selektywny, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych, z podziałem na:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) zużyte opony,
6) odpady zielone,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
8) papier,
9) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
10)szkło,
11)odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
8. Chemikalia wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych i zamkniętych pojemnikach,
zawierających informację o rodzaju odpadów.
9. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej
3,5 tony.
10. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
1) dostarczone zostaną inne odpady niż wymienione w pkt 7 (np. zmieszane odpady komunalne,
odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub skład wskazuje, że pochodzą z
nieruchomości niezamieszkałej lub powstały w wyniku budowy czy też rozbiórki budynku bądź
powstały w wyniku prac prowadzonych przez wykonawców robót budowlanych, odpady
zawierające azbest, smołę i inne odpady niebezpieczne, opony pochodzące z pojazdów większych
niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, itp.),
2) ilość i rodzaj odpadów wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np.
chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne, itp),
3) dostawca odpadów nie okaże wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość.
11. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK
sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną, a dostawca

odpadów zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób
zgodny z przepisami prawa.
12. Przyjecie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych
do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu czy zabezpieczenia.
13. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia i
życia ludzi oraz dla środowiska.
14. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
15. PSZOK w Nowym Sączu prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów, zawierającą następujące
dane:
1) Imię i nazwisko właściciela odpadów,
2) Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
3) Rodzaj, masę i kod dostarczonych odpadów,
4) Datę dostarczenia odpadów.
16. PSZOK prowadzi rejestr złożonych oświadczeń powiązany z ewidencją przyjmowanych odpadów.
17. Miasto Nowy Sącz jako zarządzający PSZOK ma prawo do weryfikacji nieruchomości
zamieszkałych, z których odpady dostarczane są do PSZOK, na podstawie prowadzonej przez
PSZOK ewidencji.
18. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane
prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Osoby przebywające na terenie PSZOK w Nowym Sączu obowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz
sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania otwartego ognia,
3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,
4) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
20. Dzieci w wieku do 12 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK w Nowym Sączu jedynie pod
opieką osoby pełnoletniej.
21.W przypadku rozsypania odpadów, mieszkaniec zobowiązany jest do ich uprzątnięcia oraz
umieszczenia odpadów do odpowiednich pojemników.
22.Regulamin jest dostępny na terenie każdego punktu PSZOK w Nowym Sączu, na stronie
internetowej pod adresem: www.odpady.nowysacz.pl oraz na stronie internetowej przedsiębiorcy.
23.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2018r.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej,
w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania
odpadami.

Załącznik Nr 1
Do Regulaminu PSZOK

………….…………………..
(miejscowość, data)

……………………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………….
(miejsce zamieszkania

……...…………………………………
(Pesel)

OŚWIADCZENIE
„Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że dostarczone odpady komunalne w postaci
…………………………………………………………………………………………….
zostały wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej, położonej w Nowym Sącza
przy ul. ………………………………………………………..…………………………..
1) Jestem *właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem/zarządcą/ w/w nieruchomości.
Jednocześnie oświadczam, że złożyłem/nie złożyłem* deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
Na potwierdzenie mojej tożsamości, okazuję do wglądu następujący dokument:
………………………………………………………………………………….
(nr dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np.: paszport, prawo jazdy)

2) Zapewniam jedynie transport odpadów
Na potwierdzenie mojej tożsamości, okazuję do wglądu następujący dokument:
……………………………………………………………………………………………….
(nr dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np.: paszport, prawo jazdy)

3) Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach,
związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w związku z dostarczeniem
odpadów komunalnych do PSZOK.

Ponadto oświadczam, że odpady przekazywane do PSZOK nie powstały w związku z
prowadzoną działalnością;
*niepotrzebne skreślić

Nowy Sącz, dnia……………….

………………………………………
Podpis czytelny

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz
reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy
Sącz; Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania
ustawowe gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta;
2. Z administratorem – Prezydentem miasta Nowego Sącza można się skontaktować za
pomocą email: urzad@nowysacz.pl ,telefonicznie: 18 443-53-08, pisemnie na adres
siedziby Administratora; epuap: /os335l9icx/skrytka;
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z
inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe których zakres zawiera: imię, nazwisko, adres, PESEL, nr
dokumentu potwierdzającego tożsamość, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6
ust 1 lit. a, c, e RODO, i udostępniane podmiotom realizującym na rzecz Miasta Nowy
Sącz usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez oświadczenie jest
obowiązkowe, ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji celu wskazanego
w oświadczeniu;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w oświadczeniu;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania a także, żądania przenoszenia danych, które
realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł
być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie
będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie
będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
10. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
RODO;

