
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/527/22 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 24 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXIX/315/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/315/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 2 lit. m otrzymuje brzmienie: 

„m) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;”; 

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane  

są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w ust. 2, odpady zgromadzone zgodnie 

z ust. 3 oraz przyjmowane są do PSZOK odpady określone w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały. 

2. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości: 

a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) zebrane w pojemnikach określonych 

w Regulaminie; 

b) pozostałe odpady opakowaniowe zebrane w pojemnikach określonych w Regulaminie; 

c) bioodpady, w tym trawa, zebrane w workach określonych w Regulaminie.”; 

3) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Z miejsc wyznaczonych przez gminę, zgodnie z harmonogramem, odbierane będą w każdej ilości 

choinki naturalne pozbawione ozdób.”; 

4) w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zabudowa jednorodzinna i mała wspólnota w: 

a) pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych); 

b) pojemniki do zbiórki pozostałych odpadów opakowaniowych tj. tworzyw sztucznych, metali 

i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 
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c) worki do selektywnej zbiórki bioodpadów, w tym trawy;”; 

5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

Rodzaj odpadu Częstotliwość odbioru 

Odpady komunalne zmieszane nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,  

nie dopuszczając jednak do zalegania  

odpadów i przepełnienia pojemników,  

w których są zbierane 

Pozostałe odpady opakowaniowe nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,  

nie dopuszczając jednak do zalegania  

odpadów i przepełnienia pojemników,  

w których są zbierane 

Bioodpady, w tym trawa  nie rzadziej niż 1 raz na tydzień 

”; 

6) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Segregowane odpady komunalne typu papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET) 

odbierane są z pojemników zlokalizowanych w tzw. „gniazdach” nie rzadziej niż jeden raz na dwa 

tygodnie, jednak nie dopuszczając do ich przepełnienia.”; 

7) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Worki przeznaczone do zbierania bioodpadów, w tym trawy należy gromadzić w miejscach 

ustawienia pojemników lub innym uzgodnionym z podmiotem odbierającym odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości, dzień przed planowaną datą odbioru wskazaną w harmonogramie  

lub w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru do godziny 6:00.”; 

8) w § 6 ust. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych;”; 

9) w § 6 ust 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) Regulamin korzystania z PSZOK z terenu gminy Wałbrzych, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 

www.rewolucja smieciowa.walbrzych.eu oraz na stronie Prowadzącego PSZOK www.mzuk.com.pl.”; 

10) wprowadza się Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Stacyjnej oraz przy 

ulicy Beethovena 43, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 maja 2022 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

Maria Anna Romańska
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Załącznik do uchwały nr XLVI/527/22 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

 

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha 

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

Komunalnych (dalej jako PSZOK) zlokalizowanego na terenie miasta Wałbrzych przy ulicach: 

a) ul. Stacyjnej, 58-306 Wałbrzych, oraz 

b) ul. Beethovena 43, 58-300 Wałbrzych 

2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Wałbrzycha w ramach wnoszonej opłaty  

za gospodarowanie odpadami. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 3, dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub w ich imieniu, 

przyjmowane są po złożeniu Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lub załącznik nr 2  

do niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. spółdzielni, 

wspólnoty), transportujący zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 

do niniejszego Regulaminu. 

6. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów zobowiązany jest do 

złożenia Oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 i przekazania go osobie transportującej odpady. 

7. Osoba transportująca odpady na zlecenie, o której mowa w ust. 6, niebędąca jednocześnie właścicielem 

odpadów jest zobowiązana do złożenia Oświadczenia właściciela odpadów, o którym mowa w ust. 4. 

8. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

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

oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla 

zdrowia, ludzi i środowiska. 

§ 2. 1. PSZOK jest czynny w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) : 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800, 

b) soboty w godzinach od 800 do 1600, 

2. Istnieje możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas wywozu lub odbioru odpadów. 

3. Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK oraz godzin, w których funkcjonuje zamieszcza się na stronie 

internetowej MZUK Sp. z o.o., www.mzuk.com.pl oraz na stronie internetowej 

www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu  

4. PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

6. Obsługujący PSZOK prowadzi ewidencję nieruchomości, z których dowieziono we własnym zakresie 

odpady oraz masy przyjętych odpadów. 

§ 3. 1. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do: 

a) podporządkowania się zaleceniom pracownika lub pracowników obsługi PSZOK, w szczególności 

w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po 

terenie PSZOK, 

b) przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego, 

c) zachowania wymogów przepisów BHP i p. ppoż., nieużywania źródeł otwartego ognia, 
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d) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi 

PSZOK, 

e) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożenia 

w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, 

f) uprzątnięcia odpadów, które spadły na plac podczas wrzucania do pojemnika/kontenera. 

§ 4. 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK 

przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: 

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

1 2 

Odpady inne niż niebezpieczne  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03  Opakowania z drewna 

15 01 04  Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

16 01 03 Zużyte opony 

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03  Tworzywa sztuczne 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11  Kable i inne niż wymienione w 17 04 10 

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

20 01 01  Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

20 01 10  Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

20 01 32  Leki inne niż wymienione 2 01 31 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23  

i 20 01 35 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39  Tworzywa sztuczne 

20 01 40  Metale 

20 01 99  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

ex  

20 01 99  

Jako odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki, ampułko-

strzykawki) 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

Odpady niebezpieczne 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 14* Kwasy  
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20 01 15* Alkalia 

20 01 19* Środki ochrony roślin 

20 01 21*  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

2. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) odpady zawierające azbest, 

c) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii), 

d) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, 

e) sprzęt budowlany, 

f) urządzenia przemysłowe; 

g) odpady poprodukcyjne, 

h) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań), 

i) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet), 

j) butle gazowe, 

k) gaśnice, 

l) wata i wełna szklana, papa budowlana, styropian budowlany, 

m) padłe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie, 

n) wszelkie inne odpady, które nie stanowią odpadów o charakterze komunalnym 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, przyjmowane są tylko z drobnych remontów wykonywanych 

w gospodarstwach domowych. 

4. Większe ilości odpadów powstałe w wyniku prac budowlanych oraz ociepleń kompleksowych budynków 

należy przekazywać Przedsiębiorcy odbierającemu odpady z terenu Miasta Wałbrzycha za dodatkową 

odpłatnością. 

5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady inne niż 

komunalne podlegają odrębnym regulacjom prawnym, wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2021 poz.779 z późn. zm.). 

§ 5. 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi 

odpadami. 

2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego 

rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach. 

3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który umieści je w 

odpowiednich pojemnikach. 

4. Odpady zielone należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera lub we 

wskazanym miejscu. 

5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione. 
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6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) 

pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu. 

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości. 

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na: 

a) odpady z betonu i gruzu betonowego i ceglanego (niezanieczyszczone), 

b) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.), 

c) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.). 

9. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, 

motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

10. Limit w zakresie ilości zużytych opon, przyjmowanych na PSZOK, wynosi maksymalnie 12 szt. na rok, 

na budynek jednorodzinny lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej na lokal mieszkalny. 

§ 6. 1. Pracownik obsługi PSZOK ma obowiązek: 

a) uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości według załącznika nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, na której odpady zostały wytworzone, w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego 

przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację o opłatach za gospodarowanie odpadami, 

b) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4, 

c) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów. 

2. Pracownik PSZOK udziela pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów 

w miejscach wskazanych do ich magazynowania. 

§ 7. 1. Odmowa przyjęcia odpadów następuje w przypadku: 

a) dostarczenia odpadów niespełniających wymagań niniejszego regulaminu, 

b) gdy przyjęcie odpadów może zagrażać życiu lub zdrowiu osób, 

c) gdy przyjęcie odpadów może zagrażać zniszczeniem środowiska, 

d) gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że odpady pochodzą z działalności gospodarczej albo z terenu innej 

gminy, 

e) przekroczenia limitu określonego w § 5 pkt 10, dla zużytych opon. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK 

 

Wałbrzych, dnia ………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

          (osoby indywidualnej) 

Ja niżej 

podpisany………………………………………………………………………………........................................ 

zamieszkały………………………………............................................................................................................. 

numer telefonu………………….........……………………… oświadczam, że dostarczony/e odpad/y 

komunalne za które uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość 

1    

2    

3    

4    

5    

został/y wytworzony/e na terenie miasta Wałbrzych przy ul. …………………………………………………….. 

i przetransportowany/e do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

przez……………………………………………………………………………………………………………… 

samochodem o numerze rejestracyjnym………………………………………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych oraz odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych z prawem oświadczeń. 

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

Czytelny podpis składającego oświadczenie                        Data i czytelny podpis osoby transportującej odpady 

Niniejszą informację otrzymuje Pani/ Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm.).  

 

 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WA ŁBRZYCH 

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118 

www.um.walbrzych.pl 

www.bip.um.walbrzych.pl 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przekazaniem odpadów do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta 

Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, 

um@um.walbrzych.pl  

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez e - mail: iod o @um.walbrzych.pl, telefonicznie 

pod numerem 74 665 53 59 lub 74 644 47 80 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
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korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia odpadów do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym w celu 

monitorowania i potwierdzenia miejsca zamieszkania osób korzystających  

z PSZOK i wykorzystania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przez mieszkańców Wałbrzycha oraz w celu prowadzenia 

ewidencji zebranych odpadów.  

Pani/ Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu będą przetwarzane w celu 

zapewnienia komunikacji. 

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją 

zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, uchwały nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha  

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Wałbrzych ze zm. oraz z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach a także przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z 27 wrzesień 2001 r w sprawie katalogu odpadów. 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody w przypadku podania danych  

w zakresie numeru telefonu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. 

Podanie tych danych w oświadczeniu będzie traktowane jako zgoda na ich 

przetwarzanie. 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom i osobom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 

kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane 

osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł 

umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.  

Pani/Pana dane osobowe zostaną również udostępnione Spółce – Miejski Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. – ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne  

z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku nr 2  

do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres  

5 lat.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.  

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu 

realizacji systemu odbioru odpadów, podanie danych osobowych jest 

obowiązkiem na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, uchwały nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych ze zm. oraz z ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r o odpadach. Odmowa podania danych jest równoznaczna  

z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów do PSZOK. 

Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne. Nie 

podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu 

telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
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Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

……………………………………..…………………… 

(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK 

 

Wałbrzych, dnia ………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

(osoby transportującej w  imieniu wytwórcy) 

Ja niżej 

podpisany………………………………………………………………………………........................... 

zamieszkały………………………………....................................................................numer 

telefonu………………….........……………………… oświadczam, że dostarczony/e odpad/y 

komunalne za które uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość 

1    

2    

3    

4    

5    

został/y wytworzony/e na terenie miasta Wałbrzych przy ul. ………………………………………………….. 

i przetransportowany/e do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w moim imieniu przez: 

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

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

(Dane osoby transportującej odpad w imieniu wytwórcy) 

samochodem o numerze rejestracyjnym …………………………………………………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych oraz odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych z prawem oświadczeń. 

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

Czytelny podpis składającego oświadczenie  Data i czytelny podpis osoby transportującej odpady 

Niniejszą informację otrzymuje Pani/ Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm.).  

 

 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WA ŁBRZYCH 

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118 

www.um.walbrzych.pl 

www.bip.um.walbrzych.pl 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przekazaniem odpadów do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta 

Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, 

um@um.walbrzych.pl  

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez e - mail:  iod o @um.walbrzych.pl, telefonicznie 

pod numerem 74 665 53 59 lub 74 644 47 80 lub pisemnie na adres siedziby 
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administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia odpadów do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym w celu 

monitorowania  

i potwierdzenia miejsca zamieszkania osób korzystających z PSZOK i 

wykorzystania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez 

mieszkańców Wałbrzycha oraz w celu prowadzenia ewidencji zebranych 

odpadów.  

Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu będą przetwarzane w celu 

zapewnienia komunikacji. 

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją 

zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, uchwały nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 

dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Wałbrzych ze zm. oraz z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach a także przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z 27 wrzesień 2001 r w sprawie katalogu odpadów. 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody w przypadku podania danych  

w zakresie numeru telefonu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. 

Podanie tych danych w oświadczeniu będzie traktowane jako zgoda na ich 

przetwarzanie. 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom i osobom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 

kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane 

osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł 

umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.  

Pani/Pana dane osobowe zostaną również udostępnione Spółce – Miejski Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. – ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne  

z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku nr 2  

do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 

5 lat.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.  

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu 

realizacji systemu odbioru odpadów, podanie danych osobowych jest 

obowiązkiem na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach uchwały nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych ze zm. oraz z Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odmowa podania danych jest równoznaczna 

z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów do PSZOK. 
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Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne.  

Nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu 

telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

……………………………………..…………………… 

       (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu PSZOK 

 

Wałbrzych, dnia ………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

(dot. odpadów dostarczanych przez podmioty zbierające odpady z nieruchomości  

Wspólnoty, Spółdzielnie i inne) 

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

(Nazwa i siedziba zlecającego dostarczenie odpadów (wspólnota, zarząd, spółdzielnia) 

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

(adres, nr telefonu do kontaktu) 

Oświadczam/y, że dostarczony/e odpad/y komunalne za które uiszczone są opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość 

1    

2    

3    

4    

5    

został/y wytworzony/e na terenie miasta Wałbrzych przy ul. …………………………………..………..…… 

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

i przetransportowany/e do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w moim/naszym imieniu 

przez 

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

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

(Dane osoby/firmy transportującej odpad w imieniu wytwórcy) 

samochodem o numerze rejestracyjnym ………………………………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych oraz odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych z prawem oświadczeń. 

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

Czytelny podpis składającego oświadczenie                         Data i czytelny podpis osoby transportującej odpady 

 

Niniejszą informację otrzymuje Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm.).  

 

 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WA ŁBRZYCH 

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118 

www.um.walbrzych.pl 

www.bip.um.walbrzych.pl 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przekazaniem odpadów do Punktu 
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Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta 

Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, 

um@um.walbrzych.pl  

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez e - mail: iod o @um.walbrzych.pl, telefonicznie 

pod numerem 74 665 53 59 lub 74 644 47 80 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia odpadów do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym w celu 

monitorowania i potwierdzenia miejsca zamieszkania osób korzystających  

z PSZOK i wykorzystania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przez mieszkańców Wałbrzycha oraz w celu prowadzenia 

ewidencji zebranych odpadów.  

Pani/ Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu będą przetwarzane w celu 

zapewnienia komunikacji. 

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją 

zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, uchwały nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha  

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Wałbrzych ze zm. oraz z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r o odpadach a także przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z 27 wrzesień 2001 r w sprawie katalogu odpadów.- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - 

dobrowolnej zgody w przypadku podania danych w zakresie numeru telefonu. 

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Podanie tych danych  

w oświadczeniu będzie traktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom i osobom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 

kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane 

osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł 

umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.  

Pani/Pana dane osobowe zostaną również udostępnione Spółce – Miejski Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. – ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z 

kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 

5 lat.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.  

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu 

realizacji systemu odbioru odpadów, podanie danych osobowych jest 

obowiązkiem na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
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DANYCH czystości i porządku w gminach uchwały nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych ze zm. oraz z ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r o odpadach. Odmowa podania danych jest równoznaczna  

z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów do PSZOK. 

Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne.  

Nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu 

telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

……………………………………..…………………… 

(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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