
  

UCHWAŁA NR XXVIII.238.2017 

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 

z dnia  30 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwala co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, w brzmieniu jak w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Hentrich

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1533



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.238.2017 

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

 w Gminie Dąbrowa Chełmińska  

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

Komunalnych w Gminie Dabrowa Chełmińska, zwanym dalej PSZOK zlokalizowanym w Dąbrowie Chełm. 

przy ul. Bazowej 6. 

§ 2. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane 

odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych wytworzone wyłącznie przez osoby fizyczne będące 

mieszkańcami gminy Dąbrowa Chełmińska, objęte systemem gospodarki odpadami i wnoszące opłaty na rzecz 

Gminy Dąbrowa Chełmińska z tytułu zagospodarowania odpadów. 

2. Przyjęcie odpadów do PSZOK odbędzie się po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt 

zamieszkiwania na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz dokumentu potwierdzającego objęcie systemem 

gospodarki odpadami i wniesienie opłat z tytułu zagospodarowania odpadów na rzecz Gminy Dąbrowa 

Chełmińska lub złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Punkt Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do 

18.00. 

4. Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK po godzinach jego otwarcia. 

§ 3. 1. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, 

b) tworzywa sztuczne, 

c) opakowania wielomateriałowe, 

d) szkło, 

e) metale, 

f) odpady biodegradowalne 

g) meble i odpady, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) przeterminowane leki, 

k) chemikalia, 

l) zużyte opony, 

m) żarówki, świetlówki, 

n) odpady budowalne i rozbiórkowe. 

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę, smołę. 

3. Dostarczone odpady przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie, po spełnieniu wymogu, o którym mowa w § 

2 ust. 1 niniejszego regulaminu,  z zastrzeżeniem §3 ust. 4 niniejszego regulaminu. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu. 

§ 4. 1. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów wytworzonych 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
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2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od osób wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, po spełnieniu 

wymogów określonych w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

3. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez administratora danych, którym jest Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21, 86-

070 Dąbrowa Chełmińska. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów 

przyjmowanych do PSZOK. 

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

5. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia 

w poszczególnych kontenerach we własnym zakresie. 

6. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługi PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych 

odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów. 

7. Pracownik obsługi PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym. 

§ 5. 1. Wszelkich informacji o pracy Punktu  Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych można uzyskać 

na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej pod nr 

telefonu 52/3816005 wew. 61. 

2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy                                   

w Dąbrowie Chełmińskiej. 

3. Korzystanie z PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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Załącznik do 

Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Gminie Dąbrowa Chełmińska 

 Oświadczenie 

Oświadczam, że mieszkam na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska i jestem objęty/a systemem 

gospodarki odpadami oraz wniosłem/am opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów na rzecz Gminy 

Dąbrowa Chełmińska. 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

……………………..…………..……………….. 

(PESEL) 

……………………….…………………………. 

…………………..……………………………… 

(adres zamieszkania) 

Dąbrowa Chełmińska, data …..………………… 

………………………………………………………. 

(czytelny podpis) 
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