
 
 

UCHWAŁA NR XIX/193/2020 
RADY GMINY JORDANÓW 

z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy 
Jordanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 

 Rada Gminy Jordanów  uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jordanów 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala się wzór formularza przyjmowania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych Gminy Jordanów stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego 

  
 Przewodniczący Rady Gminy Jordanów 

 
 

Daniel Mirek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 listopada 2020 r.

Poz. 7251



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/193/2020
Rady Gminy Jordanów z dnia 26 listopada 2020r.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Gminy Jordanów.

§ 1
Postanowienia ogólne

1.  Regulamin  określa  sposób  świadczenia  usług Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych  Gminy Jordanów,  zwanego  dalej  „PSZOK”,  zlokalizowanego  przy  ulicy
Wadowickiej 4a w  Suchej Beskidzkiej. 

2.  Punkt  Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych,  prowadzony jest  na zlecenie  Gminy
Jordanów przez  Związek  Gmin  Dorzecza  Górnej  Skawy  Świnna  Poręba  realizujący  zadania
zagospodarowania  odpadów  poprzez  Regionalny  Zakład  Przetwarzania  Odpadów  w  Suchej
Beskidzkiej. 

3. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego regulaminu.   

4. W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, powstające w gospodarstwach
domowych (nieruchomościach zamieszkałych) zlokalizowanych na terenie gminy Jordanów. 

5.  Posegregowane odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie  pod warunkiem złożenia w
Urzędzie  Gminy  Jordanów deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi i bieżącego regulowania tych opłat. 

6.  PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku i w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach:
7:00  – 15:00.

7.  W  uzasadnionych  przypadkach  przyjmowanie  odpadów  w  PSZOK  może  zostać  czasowo
wstrzymane.

 

§ 2
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK

1.   Odpady do PSZOK przyjmowane są od wytwórcy odpadów komunalnych po własnoręcznym
podpisaniu przez niego formularza przyjęcia odpadów do PSZOK  stanowiącego załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XIX/193/2020 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jordanów.

2.   PSZOK  prowadzi  rejestr  osób  dostarczających  odpady  oraz  ewidencję  zbieranych  
i przekazywanych odpadów, która jest weryfikowana z bazą danych w Urzędzie Gminy Jordanów.

3.  Do  PSZOK przyjmowane  są  odpady  przywiezione  samochodami  osobowymi,  samochodami
osobowymi z przyczepką, samochodami dostawczymi lub dostarczone w inny sposób np. wózkiem
ręcznym.

4. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje pracownik PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu
zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów, ocenie stopnia segregacji
oraz ich zabezpieczenia - odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i
nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę)  umożliwiającą identyfikację
odpadu w chwili przekazania. 
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5.  Osoby  dostarczające  odpady  do  PSZOK  są  zobowiązane  umieścić  je  w  odpowiednich
kontenerach pod nadzorem pracownika PSZOK.

6. Dostarczający odpady są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK oraz
zachowania wymogów przepisów BHP i p/poż, w tym nieużywania źródeł otwartego ognia. 

7.  W PSZOK przyjmowane  są  następujące  rodzaje  posegregowanych  odpadów pochodzących  
z  gospodarstw domowych m.in.: 

   1) szkło w tym opakowania szklane; 

   2) tworzywa sztuczne (nie zanieczyszczone, nie zawierające szkła, gumy, ceramiki, metalu); 

   3) tekstylia (nie zanieczyszczone);

   4) odpady opakowania wielomateriałowe;

   5)  metale w tym opakowania metalowe;

   6)  papier  i tektura (opakowania z papieru i tektury, gazety, reklamówki papierowe, katalogi itp.);

   7) odpady wielkogabarytowe - w ilości nie większej niż 300 kg w roku kalendarzowym z  jednego

        gospodarstwa domowego;

    8) przeterminowane lekarstwa, chemikalia, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze jadalne; 

    9)  zużyte baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

   10) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w ilości

         nie większej niż 50 kg w roku kalendarzowym z  jednego gospodarstwa domowego;

   11)  bioodpady  z gospodarstw domowych;

   12) odpady kuchenne ulegające biodegradacji (nie zawierające odpadów mięsnych);

   13)  popiół i żużel z palenisk domowych;

   14)  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych 

           prac wykonywanych we własnym zakresie w ilości nie większej niż 200 kg w roku 

           kalendarzowym z  jednego gospodarstwa domowego;

   15)  gruz betonowy i ceglany bez domieszek innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 

          ilości nie większej niż 200 kg w  roku kalendarzowym z  jednego gospodarstwa domowego.

8.  Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady: 

     1) zmieszane odpady komunalne;

     2) niebezpieczne, bez możliwości ich identyfikacji; 

     3) zawierające azbest, papę, smołę itp.

     4) ze szkła zbrojonego i hartowanego;

     5) części samochodowe z wyjątkiem opon;

     6) opon z maszyn rolniczych i samochodów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t;

     7) bioodpady pochodzenia zwierzęcego;

     8) inne odpady, których rodzaj lub ilość wskazuje na źródło pochodzenia inne niż z 

         gospodarstwa domowego;
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9) odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych w tym z działalności gospodarczej   

    (odpady produkcyjne i poprodukcyjne) lub z likwidacji takiej działalności.

9.  Dostarczone odpady komunalne w ilościach przekraczających limity określone w § 2, ust. 7 pkt
7), 10),  14) i  15)  mogą być  przyjęte  do PSZOK za dodatkową opłatą  wg obowiązujących cen
jednostkowych w Regionalnym Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej.

§ 3
Postanowienia końcowe:

1.  Osoby  dostarczające  odpady  do  PSZOK,  które  złożyły  oświadczenie potwierdzone
własnoręcznym podpisem (stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/193/2020 Rady Gminy
Jordanów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych Gminy Jordanów), podając w nim nieprawdziwe dane co do złożonej w
Urzędzie  Gminy  Jordanów deklaracji  zostaną  zobowiązane  do  zapłaty  za  przyjęte  do  PSZOK
odpady po wystawieniu faktury VAT. 

2. Ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK jest prowadzona
w oparciu o program komputerowy. 

3.  Obsługa  PSZOK  może  odmówić  przyjęcia  odpadów  jeżeli jest to  sprzeczne  z  przepisami
niniejszego regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
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Załącznik  nr 2 do Uchwały  Nr XIX/193/2020
Rady Gminy Jordanów z dnia 26 listopada 2020r.

Sucha Beskidzka, dnia  ………………………

…………………………………………..                                                                                                  
(imię i nazwisko)

……………………………………..
(adres)

                                                                 
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że dostarczone do PSZOK odpady komunalne, wyszczególnione 
poniżej  w  tabeli,  zostały  wytworzone  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałej
położonej w  ..................................,  nr......…,  której  jestem
/właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem/posiadaczem/najemcą/zarządcą/*  inny  sposób
użytkowania (wpisać jaki ………………………………......................).
Oświadczam,  że  złożyłem/łam  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi w Urzędzie Gminy Jordanów.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu PSZOK.

                                                                                                     ..……………………………...........
Data i czytelny podpis dostarczającego

                                                                                                           

DOSTARCZONE ODPADY Ilość odpadów Uwagi

1. Szkło w tym opakowania szklane

2. Tworzywa sztuczne (nie zanieczyszczone)

3. Tekstylia (nie zanieczyszczone)

4. Odpady opakowania wielomateriałowe 

5. Metale, w tym opakowania metalowe

6. Papier  i tektura (opakowania z papieru i tektury,
gazety, reklamówki papierowe, katalogi itp.)

7. Odpady wielkogabarytowe (meble w tym
tapicerowane, grzejniki, wanny żeliwne)

limit do 300 
kg/rok

8. Przeterminowane lekarstwa, chemikalia, środki
ochrony roślin, oleje i tłuszcze jadalne

9. Zużyte baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i
elektroniczny
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10. Zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony

limit do 50 
kg/rok

11. Bioodpady

12. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (nie
zawierające odpadów mięsnych)

13. Popiół i żużel z palenisk domowych

14. Odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z
drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie

limit do 200 
kg/rok

15. Gruz betonowy i ceglany bez domieszek innych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych

limit do 200 
kg/rok

RAZEM ODPADÓW:

......……………………………………                                     .......................................... …………… 
Data i czytelny podpis pracownika PSZOK-u                             Data i czytelny podpis dostarczającego

                                 Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych

Podstawa  prawna:  art.  6  ust  1  lit  a)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rody  (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.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu dostarczenia odpadów do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

                                                                                    …..……………………………………………..
                                                                                              Czytelny podpis osoby upoważnionej
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