
Regulamin

Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Gminie Proszowice

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania  Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w Gminie Proszowice .

2. GPSZOK prowadzony jest przez Gminę Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice. Dane kon-

taktowe GPSZOK: adres 32-100 Proszowice, ul. Źródlana 4, tel. 510 286 685, e-mail kontakt@pszok.pro-

szowice.pl

3. GPSZOK jest czynny w dniach: Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 15.00, Środa od godz. 8.00 do

godz. 15.00, Czwartek od godz. 8.00 do godz. 15.00 Piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00, Sobota od godz.

8.00 do godz. 15.00 .

4. Do  GPSZOK  przyjmowane  są  nieodpłatnie  odpady  selektywnie  zebrane  

(z wyłączeniem odpadów zmieszanych oraz odpadów budowlanych zawierających azbest) przez właścicieli

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Proszowice.

5. GPSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy opłaty za gospoda-

rowanie odpadami.

6. Odpady dostarczane samodzielnie przez mieszkańców Gminy Proszowice do GPSZOK powinny być

posegregowane i właściwie zabezpieczone oraz umieszczone w miejscu /kontenerze/ pojemniku wskazanym

przez przyjmującego odpady. Oddający odpady ma obowiązek samodzielnego rozładunku przywiezionych

odpadów.

7. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik GPSZOK,  po sprawdzeniu zgodności z wy-

kazem odpadów dopuszczonych do zbierania w GPSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp. Przyję-

cie  w GPSZOK odpadów o kubaturze przekraczającej  1 m3  lub przekraczających wagę 100 kg wymaga

wcześniejszego uzgodnienia z prowadzącym GPSZOK. Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadów

jeżeli nie uzgodniono przywiezienia odpadów o kubaturze 1 m3 ,  przekraczających wagę 100 kg oraz jeżeli

ich rodzaj i ilość wskazuje na to, że nie zostały one wytworzone w gospodarstwie domowym.

8. Odpady – opakowania z zawartością substancji niebezpiecznych płynnych ( farby, lakiery, chemika-

lia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Odpady zużytego sprzętu elektryczne-
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go i elektronicznego winny być przekazane do GPSZOK w całości – nierozebrane. Odpady, które nie speł-

niają tych wymogów nie będą przyjmowane do GPSZOK .

9. Określa się w niniejszym Regulaminie  limit przyjęcia niektórych rodzajów odpadów.

10. Selektywnie zebrane odpady komunalne przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Proszo-

wice:

Lp. Rodzaj odpadu
Kod       od-

padu
Limity i ograniczenia

1
Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury

20 01 01; 15

01 01
-

2
Metale

Opakowania z metali

20 01 40;

15 01 04
-

3
Tworzywa sztuczne

Opakowania z tworzyw sztucznych

20 01 39; 15

01 02
-

4
Szkło

Opakowania ze szkła

20 01 02;

15 01 07
-

5 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 -

6

Zużyte opony (pochodzące wyłącznie od ro-

werów, motocykli, kładów, samochodów 

osobowych)

16 01 03
Limit 4 sztuk na rok na miesz-

kańca.

7 Przeterminowane leki i chemikalia -

7.1
przeterminowane leki cytotoksyczne cytosta-

tyczne,
20 01 31; -

7.2 igły, strzykawki 20 01 99

7.3

odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania pro-

duktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu sub-

stancji we krwi, w szczególności igieł i 

strzykawek.

15 01 10* -

7.4

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze

i żywice zawierające substancje niebezpiecz-

ne

20 01 27* 20

01 28

7.5 środki  ochrony roślin
20 01 19*

20 01 80
-
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7.6 rozpuszczalniki 20 01 13* -

7.7 oleje i tłuszcze 20 01 26* -

7.8 kwasy i alkalia
20 01 14*

20 01 15*
-

7.9 odczynniki fotograficzne 20 01 17*  

7.10
detergenty zawierające substancje niebez-

pieczne
20 01 29* -

8. Zużyte baterie i akumulatory
20 01 34, 20

01 33*
-

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 20 03 07
Limit 100 kg na rok na miesz-

kańca.  

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
20 01 35*

20 01 36
-

10.1 urządzenia zawierające freony 20 01 23* -

10.2
lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawie-

rające rtęć
20 01 21* -

11. Popiół z palenisk domowych 20 03 99

12.

Odpady budowlane i remontowe -w ra-

mach samodzielnie prowadzonych przez 

mieszkańców remontów                   (z wy-

jątkiem odpadów zawierających azbest)

Limit 100  kg  na rok na miesz-

kańca (łącznie dla pkt 12.1-

12.8) oraz 120 litrów na rok na 

mieszkańca (łącznie dla pkt 

12.9-12.10).

12.1 gruz betonowy 17 01 01  

12.2 gruz ceglany 17 01 02  

12.3 odpady ceramiczne 17 01 03  

12.4 zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego 17 01 07  

12.5 usunięte tynki, tapet, okleiny itp. 17 01 80  

12.6 drewno (okna i drzwi bez szyb, podłogi itp.) 17 02 01

12.7 szkło (okienne itp.) 17 02 02

12.8
tworzywa sztuczne (panele, okna i drzwi bez 

szyb itp.)
17 02 03

12.9 papa odpadowa 17 03 80  

12.10
materiały izolacyjne (np. styropian, wełna 

mineralna, folia budowlana itp.)
   17 06 04

13. Odzież, Tekstylia   20 01 10;
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  20 01 11  

11. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, stanowiącym  za-

łącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz zawiera dane przekazującego odpady imię i nazwisko,

adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, jego rodzaj, kod i wagę odpadu.

12. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na

prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

13. Prowadzący GPSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

14. Korzystający z GPSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

15. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L119/1
4.5.2016) – zwanego dalej RODO, Gmina Proszowice informuje, że:
1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Proszowice,  reprezentowana  przez
Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, e-mail: um@proszowice.pl tel.
12 386 10 20, 386 10 05.  
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Damian Król, e-mail: iodo@proszowice.pl, tel. 12 385
12 23.
3) Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych odbywać się  będzie  na podstawie  art.6  ust.1  lit.  e)
RODO  i  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym,  przez  okres
wynikający z realizacji zadania własnego Gminy Proszowice.  
4) Posiada Pani/Pan prawo:

 dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania od administratora potwierdzenia o
przetwarzaniu danych, uzyskania do nich dostępu oraz informacji na podstawie art. 15 RODO
 do sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO

 do usunięcia danych, jeśli nie są one już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane lub zachodzi
inna okoliczność wskazana w art. 17 RODO

 do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  zgodnie z art. 21 RODO
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  przyjęcia  odpadów  przez  Gminę
Proszowice, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zdania odpadów.
7) Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być:  obsługa  informatyczna  GPSZOK/Gminy
Proszowice, operatorzy pocztowi, usługi rachunkowe i księgowe.   
8) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  poddawane  zautomatyzowanemu   podejmowaniu  decyzji  
w tym profilowaniu.
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