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UCHWAŁA NR III/16/2020
RADY GMINY RYCHLIKI
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/76/2019 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.6r ust. 3,3a,3b,3c i 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.)
Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/76/2019 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 22 stycznia 2020 roku, poz. 452) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK zlokalizowany na terenie
Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach k. Pasłęka świadczy usługi w sposób i w zakresie
wskazanym w ust. 2 i 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 14:30. PSZOK jest nieczynny w święta, jak również zakazuje się
pozostawiania odpadów poza ternem PSZOK po godzinach jego otwarcia. Szczegółowe informacje dotyczące
lokalizacji oraz czasu przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) opublikowane są na stronie internetowej, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Rychlikach pod adresem www.rychliki-ug.bip-wm.pl, na stronie internetowej Gminy Rychliki pod adresem
www.rychliki.pl w zakładce Gospodarka Odpadami, oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy
w Rychlikach oraz w sołectwach Gminy Rychliki.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami
komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do PSZOK następujące selektywnie zebrane odpady komunalne
wytworzone na tych nieruchomościach:
1) chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) żarówki, świetlówki;
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6) metale;
7) zużyte opony samochodowe w ilości nie większej niż 4 sztuki z jednej nieruchomości;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 3Mg/rok z jednej
nieruchomości,
9) odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (np. zużyte igły i strzykawki, paski do gleukometru itp.)
3. Odpady niebezpieczne, płynne (chemikalia, farby, oleje) lub odpady wymagające opakowania powinny
znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być zdekompletowany.
5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane
odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Rychliki.
6. Chcąc oddać odpady, o których mowa w ust. 2 do PSZOK w Robitach bez ponoszenia dodatkowych
opłat, oddający odpady winien na początku zgłosić to do Urzędu Gminy w Rychlikach w celu wystawienia
przez pracownika Gminy zaświadczenia potwierdzającego objęcie go systemem gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Rychliki. Następnie przed rozładunkiem winien on przedstawić wyżej
wymienione zaświadczenie oraz dokument potwierdzający tożsamość pracownikowi Stacji Przeładunkowej
w Robitach, a także złożyć oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały że przywiezione odpady
stanowią odpady komunalne.
7. Dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel
nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, organizuje we własnym zakresie
i na własny koszt.
8. Dostarczający odpady jest zobowiązany do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
1) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że odpady nie znajdują się na wykazie przyjmowanych odpadów,
2) stwierdzenia zanieczyszczenia w odpadach.
9. Przyjęciu do PSZOK nie podlegają odpady pochodzące z działalności gospodarczej: gruz, odpady
niebezpieczne, opony, odpady wielkogabarytowe. W przypadku, gdy mieszkaniec dostarczy duże ilości
jednego rodzaju odpadów i zaistnieje podejrzenie, że pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej
(przemysłu, handlu, usług), pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia tych odpadów lub przyjąć je za
odpłatnością, zgodnie z cennikiem.
10. Dostarczone odpady należy rozładować w miejscu wskazanym przez obsługującego PSZOK.
11. Osoby korzystające z PSZOK i przebywające na terenie zobowiązane są do:
1) przestrzegania poleceń pracowników obsługujących PSZOK i wyżej wymienionych postanowień
zawartych w niniejszej uchwale.
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia oraz
palenia tytoniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki
Tadeusz Kruk
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Załącznik do Uchwały
Nr III/16/2020
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 marca 2020 roku

Pasłęk, dnia……………………………….
………………………………….
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
□ mieszkam na terenie Gminy Rychliki pod adresem:
…………………………………………………………………………………………………;
□ uiściłem/am opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
□ przywiezione przeze mnie odpady nie pochodzą z działalności gospodarczej;
□ ilość wytworzonych przez moje gospodarstwo domowe i dostarczone do PSZOK odpadów
budowlanych w roku ………… nie przekroczyło 3 Mg;
□ Ilość dostarczonych przeze mnie opon w …………. roku nie przekroczyła 4 sztuk
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe na dzień składania oświadczenia. W przypadku
ujawnienia sprzeczności złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym, zobowiązuję się do
zapłacenia kosztów unieszkodliwienia dostarczonych przeze mnie odpadów opisanych w § 12, pkt. 2
Regulaminu Świadczeń Usług Publicznych przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w
Elblągu
…………………………………………………………………………………
(czytelny podpis)
Informacja
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. (w
skrócie ZUO) z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42. Telefon firmowy: 55 236 12 25, e-mail:
sekretariat@zuoelblag.pl
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rejestracja odpadów przyjętych do przetworzenia w
Stacji przeładunkowej w Robitach (docelowo w ZUO) oraz wystawienie niezbędnych dokumentów odra
dochodzenia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie odbywa się po wyrażeni przez Panią/Pana dobrowolnej
zgody.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane aż do
ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych lub ustania obowiązku prawnego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zadań przez ZUO zadań zleconych przez
gminą, tj. odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (GIODO).
Może się Pani/Pan kontaktować z nami listowanie lub e-mailowo, telefonicznie
Telefon do inspektora ochrony danych osobowych ZUO: 55 236 12 25 wew. 13
Wyrażenie zgody
„Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu
wykonania czynności niezbędnych do przekazania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz potwierdzam
zapoznanie się z informacją umieszczoną powyżej”.

…………………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis)

