
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK, zlokalizowanego w 

Mielniku przy ul. Popław 8. Prowadzącym PSZOK w imieniu Gminy Mielnik jest 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku na podstawie zawartego porozumienia.  

2. Niniejszy punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00 oraz w 

pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9:00- 12:00. 

3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe wytworzonych z terenu Gminy Mielnik, którzy są objęci 

gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego 

tytułu  na rzecz gminy. 

4. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach/kontenerach, bądź w wyznaczonych 

miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

5. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

§ 2 

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgormadzone i dostarczone w 

sposób selektywny, z podziałem na: 

 zużyte opony z pojazdów o masie do 3,5 ton, 

 bioodpady, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 odpady wielkogabarytowe, 

 popiół,  

 tekstylia i odzież, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 chemikalia (opakowania po chemikaliach bez zawartości), 

 przeterminowane leki, 

 szkło oraz opakowania ze szkła, 

 papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,  

 tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z 

metali oraz opakowania wielomateriałowe. 

2. W PSZOK-u ogranicza się przyjmowanie następujących odpadów: 

 zużytych opon (z pojazdów o masie do 3,5 ton) do 4 szt. rocznie na gospodarstwo 

domowe, 



 odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne do 800 kg 

rocznie na gospodarstwo domowe. 

Odpady dostarczone powyżej ilości określonych w § 2 pkt 2 będą przyjmowane za 

dopłatą wg cennika. Zasady odpłatności określa cennik usług komunalnych PUK Sp. z 

o. o. w Hajnówce. 

3. Do PSZOK-u nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

 zmieszane odpady komunalne, 

 odpady zawierające azbest 

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

 opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych, 

 odpady w opakowaniach cieknących, 

 sprzęt budowlany, 

 urządzenia przemysłowe,        

 odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej, 

 wełna mineralna (ewentualnie za dodatkową opłatą wg cennika), 

 papa (ewentualnie za dodatkową opłatą wg cennika), 

 siding (ewentualnie za dodatkową opłatą wg cennika), 

 styropian budowlany (ewentualnie za dodatkową opłatą wg cennika), 

 złom, 

 szyby okienne i samochodowe, 

 oleje silnikowe, opakowania po nich, 

 korzenie, karpy, grube gałęzie, 

 odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności 

gospodarczej lub rolniczej,  

 wszelkie odpady w ilościach masowych wskazujących na pochodzenie z innego źródła 

niż gospodarstwo domowe, 

 zdekompletowane odpady rtv, agd. 

4. Każdorazowe przyjęcie odpadów wymienionych w PSZOK zostanie zarejestrowane 

przez pracownika, a przekazującemu zostanie wystawiony dokument potwierdzający 

przyjęcie odpadu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

 

1. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

2. W PSZOK przyjmowane są odpady powstające wyłącznie na nieruchomościach 

położonych na terenie Gminy Mielnik, po okazaniu ostatniego potwierdzenia wpłaty 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK. 

4. Rozładunek dostarczonych odpadów odbywa się pod nadzorem odpowiedzialnego 

pracownika PSZOK: 

a) do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca, 



b) osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest o umieszczenie ich w odpowiednich 

kontenerach, bądź przeznaczonym do tego miejscu oraz w sposób wskazany przez 

pracownika PSZOK. 

5. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana na żądanie pracownika PSZOK otworzyć 

worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne w celu weryfikacji jego 

zawartości. 

6. Odpady przyjęte do PSZOK zostaną zważone na legalizowanej wadze znajdującej się 

na wyposażeniu PSZOK lub ich ilość zostanie określona na podstawie obmiaru 

zajmowanej kubatury.  

7. Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku: 

 niepodania przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca 

pochodzenia odpadów (adresu nieruchomości) oraz nieokazania ostatniego 

potwierdzenia wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 gdy przyjęcie odpadów byłoby sprzeczne z przepisami prawa, 

 niezidentyfikowania odpadu, niewiadomego pochodzenia o niewiadomym składzie, 

 odpad budowlany i rozbiórkowy, zawierający azbest i inne odpady niebezpieczne, 

 dostarczenia odpadu spoza listy odpadów, które są wskazane w katalogu 

przyjmowanych na PSZOK. 

8. W przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika PSZOK dostarczonych odpadów, 

zostanie sporządzony dokument potwierdzający odmowę przyjęcie odpadu, stanowiący 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

9. Zebrane odpady komunalne zostaną przekazane dla podmiotu odbierającego odpady 

komunalne, posiadającego stosowne zezwolenie. 

10. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK 

lub pod numerem telefonu 856577362. 

11. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

dostępny jest w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku oraz na stronie 

internetowej Gminy Mielnik pod adresem www.mielnik.com.pl. 

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 r. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.mielnik.com.pl/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania 

 Odpadów Komunalnych 

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PSZOK W GMINIE 

MIELNIK 

 

 

Nr dokumentu: 

 

....................... / PSZOK / 2...... 

 

Osoba przekazująca odpad/y 

 

Nazwisko i Imię: 

 

 

 

………………………………………………. 

Numer PESEL: 

 

 

 

……………………………………………….. 

Adres nieruchomości, na której wytworzono 

odpad/y: 

 

 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Przekazany odpad/y 

 

 

Rodzaj odpadu/ów: 

 

……………………………………………… 

 

 

Kod odpadu/ów: 

 

 

……………………………………………… 

 

Masa przekazanego odpadu/ów [Mg] (ilość 

sztuk – jeśli jest możliwa do określenia) 

 

………………………………………………. 

 

 

Uwagi: 

 

 

 

…………….………………………………. 

Data, podpis i pieczątka przyjmującego 

odpad/y: 

Data i czytelny podpis przekazującego odpad/y: 

 

  

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w celu przyjęcia odpadów w PSZOK 

1. W związku z zapisami art. 13 ust 1 i 2  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. z 2016 r., L 119, poz. 1), dalej RODO  informujemy, że 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Mielnik z siedzibą w Mielniku   ul. Piaskowa 38 , 13-307 Mielnik 

2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 

pana Stefana Książka,  który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można 

kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

3. Pani/Pana  dane  są  przetwarzane,  w  celu przyjęcia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Mielniku, prowadzenia  systemu  gospodarki  odpadami komunalnymi,   polegającym   na   

odbieraniu   odpadów   komunalnych   od   właścicieli nieruchomości,  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  

Mielnik,  dostarczanych  do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

-  konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  - art. 6 ust.1 lit c) RODO; 

-  niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; 

w związku z  przepisami  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. 

Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.) 

5. Przetwarzanie  danych  osobowych następuje poprzez  wgląd  do  przedstawianego  przez osobę dostarczającą 

odpady dokumentu , potwierdzającego jej tożsamość  oraz miejsce wytworzenia odpadów w celu weryfikacji jej 

uprawnień do korzystania z PSZOK. 

6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe  w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym 

do osiągnięcia celu, o  którym mowa powyżej. 

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, ale warunkuje  przekazanie  odpadów  do PSZOK zgodnie 

z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, opracowanym na podstawie aktów 

prawnych regulujących zasady odbierania odpadów komunalnych.  

8. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/ podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z 

podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione 

podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie 

odrębnych umów. W szczególności Państwa dane zostały powierzone Zakładowi  Gospodarki Komunalnej w 

Mielniku z siedzibą w Mielniku  ul. Popław 8 , 17-307  Mielnik w celu prowadzenia obsługi PSZOK. 

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 

dla jakiego zostały zebrane (5 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie 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.  

10. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania 

 Odpadów Komunalnych 

 

 

DOKUMENT ODMOWY PRZYJĘCIA ODPADÓW 

 

Nr dokumentu: ....................... / PSZOK / 2..... 

 

Osoba przekazująca odpad/y 

 

 

Nazwisko i Imię: 

 

…………………………………………. 

 

 

Numer PESEL: 

 

…………………………………………. 

 

Adres nieruchomości, na której wytworzono 

odpad/y 

 

…………………………………………….. 

..................……………………………….. 

Odpad/y nie przyjęte 

 

 

Rodzaj odpadu/ów: 

 

 

……………………………………………… 

 

 

Kod odpadu/ów: 

 

 

…………………………………………….. 

Masa przekazanego odpadu/ów [Mg] (ilość 

sztuk – jeśli jest możliwa do określenia): 

 

……………………………………………. 

 

 

Uwagi: 

 

 

……………………………………………. 

 

Data, podpis i pieczątka odmawiającego 

przyjęcia odpadu/ów: 

Data i czytelny podpis przekazującego 

odpad/y: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w celu przyjęcia odpadów w PSZOK 

15. W związku z zapisami art. 13 ust 1 i 2  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. z 2016 r., L 119, poz. 1), dalej RODO  informujemy, że 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Mielnik z siedzibą w Mielniku   ul. Piaskowa 38 , 13-307 Mielnik 

16. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 

pana Stefana Książka,  który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można 

kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

17. Pani/Pana  dane  są  przetwarzane,  w  celu przyjęcia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Mielniku, prowadzenia  systemu  gospodarki  odpadami komunalnymi,   polegającym   na   

odbieraniu   odpadów   komunalnych   od   właścicieli nieruchomości,  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  

Mielnik,  dostarczanych  do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

18. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

-  konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  - art. 6 ust.1 lit c) RODO; 

-  niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; 

w związku z  przepisami  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. 

Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.) 

19. Przetwarzanie  danych  osobowych następuje poprzez  wgląd  do  przedstawianego  przez osobę dostarczającą 

odpady dokumentu , potwierdzającego jej tożsamość  oraz miejsce wytworzenia odpadów w celu weryfikacji jej 

uprawnień do korzystania z PSZOK. 

20. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe  w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym 

do osiągnięcia celu, o  którym mowa powyżej. 

21. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, ale warunkuje  przekazanie  odpadów  do PSZOK zgodnie 

z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, opracowanym na podstawie aktów 

prawnych regulujących zasady odbierania odpadów komunalnych.  

22. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/ podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z 

podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione 

podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie 

odrębnych umów. W szczególności Państwa dane zostały powierzone Zakładowi  Gospodarki Komunalnej w 

Mielniku z siedzibą w Mielniku  ul. Popław 8 , 17-307  Mielnik w celu prowadzenia obsługi PSZOK. 

23. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 

dla jakiego zostały zebrane (5 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie 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.  

24. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

25. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

26. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

27. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

28. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 


