
UCHWAŁA NR XXII/285/13
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Krynicy Morskiej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 
z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Teresa Pawłowska
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Załącznik Nr 1 
do  Uchwały Nr XXII/285/13 
Rady Miejskiej Krynica Morska 
z dnia 7 listopada 2013 r. 
 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych          
w Krynicy Morskiej 

 

§1 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (zwany dalej PSZOK) przyjmuje wyłącznie 

segregowane u źródła (tj. zebrane selektywnie w miejscu wytworzenia ), odpady komunalne   

z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku. 

 

§2 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych znajdującego się w przy Oczyszczalni Ścieków w Krynicy Morskiej. 

2. Prowadzącym PSZOK jest Operator, z którym Gmina Miasta Krynica Morska zawrze 

stosowną umowę w zakresie administracji PSZOKiem 

3. PSZOK jest czynny: 

- w okresie sezonowym (czerwiec-sierpień) od 10.00 do 16.00, w poniedziałek, środę, 

piątek i sobotę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt) 

- w okresie poza sezonowym (wrzesień-maj) od 10.00 do 16.00 we wtorek i sobotę        

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt). 

 

§3 

1. W PSZOK bezpłatnie przyjmowane są odpady, wyłącznie od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miasta Krynica Morska. 

2. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady: 

a. niesegregowane zmieszane odpady komunalne, 

b. segregowane zanieczyszczone innymi odpadami, 

c. budowlane zawierające: azbest, papę, smołę, 

d. budowlane pochodzące z działalności gospodarczej i usługowej,                                 

(za zagospodarowanie ich odpowiedzialny jest podmiot który je wytworzył) 

e. odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła 

niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców. 

3. W PSZOK mogą być przyjmowane odpłatnie odpady z nieruchomości niezamieszkałych                   

i pochodzących z działalności gospodarczej oraz usługowej, zgodnie z cennikiem 
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określonym w uchwale w sprawie cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej. 

 

§4 

1. Obsługa PSZOK dokonując odbioru odpadów ma obowiązek sprawdzić, czy odpady 

oddawane są do punktu przez właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie miasta 

Krynica Morska, bądź inną upoważnioną osobę (w szczególności na podstawie 

dokumentu stwierdzającego jego zamieszkanie w Krynicy Morskiej lub kopii deklaracji     

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W przypadku, gdy 

obsługa PSZOK stwierdzi, ze odpady przywiezione do PSZOK są oddawane przez inne 

niż w/w osoby może odmówić ich przyjęcia. 

2. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich 

zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, 

zabezpieczenia. 

3. W PSZOK przyjmowane są komunalne odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, 

powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, bezpłatnie,             

a w szczególności: 

      makulatura, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlano- rozbiórkowe, opony,  oraz odpady zielone. 

4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, wyżej wymienione odpady, z nieruchomości , na których 

zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem odpadów budowlano- rozbiórkowych, których 

ilość nie może przekroczyć do 1 m3/gospodarstwo domowe/rok, przy czym wymaga się 

odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów 

niebezpiecznych. 

5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 

odpady w ilościach:  

a) makulatura, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe -  w każdej ilości, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe- do 200 kg/nieruchomość /rok, 

c) odpady zielone – w każdej ilości 

6. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady takie jak: 

a)    materiały zawierające azbest, 

b)  szyby samochodowe, 

c)     szkło zbrojone i hartowane, 

d)  części samochodowe, 
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e)    zanieczyszczony styropian budowlany, 

f)    odpady w opakowaniach cieknących 

g) odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska. 

 

§5 

1. Gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe będą przyjmowane wyłącznie            

w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na 

których wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

prowadzenia prac. 

2. W przypadku budowy, remontu budowlanego wymagającego pozwolenia lub zgłoszenia, 

odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe należy zagospodarować na własny koszt 

wynajmując firmę wywozową, która udostępni stosowny kontener oraz odbierze powstałe 

odpady. 

3. Mieszkańcy dostarczający do PSZOK odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe oraz 

gruz będą składali pisemne oświadczenie o miejscu (adres nieruchomości) i sposobie 

wytworzenia odpadów (np.: wymiana glazury, wyburzenia, ocieplenie itp.) - wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK. 

 

§6 

1. Odpady opakowaniowe ze styropianu będą przyjmowane w ilościach wskazujących, że 

pochodzą z wyposażenia gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD, RTV i inne. 

2. Odpady budowlane ze styropianu w postaci drobnych ścinek/zrzynek, będą przyjmowane 

do PSZOK, wyłącznie w ilościach wskazujących na ich wytworzenie w skutek remontów 

i napraw prowadzonych we własnym zakresie przez mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych. 

§7 

1. Gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe oraz popiół muszą być dostarczane   

w workach o maksymalnej wadze do 40 kg. 

2. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. 

3. Pracownik PSZOKu odmówi przyjęcia odpadów w przypadku: 

a) stwierdzenia, że odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów   

przyjmowanych, 

b) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych, 

c) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 
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d) stwierdzenia zmieszania różnych frakcji odpadów. 

e) stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska. 

 

§8 

1. Odebrane i magazynowane odpady powinny być gromadzone selektywnie                         

w oznakowanych pojemnikach i kontenerach. 

2. Pojemniki i kontenery znajdujące się na PSZOK należy utrzymywać w odpowiednim 

stanie technicznym oraz higieniczno-sanitarnym. 

3. Na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady do PSZOK, pracownik obsługi 

PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na obowiązującym 

wzorze dokumentu (Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK). 

 

§9 

Obowiązki obsługi PSZOK w zakresie sprawozdawczości i ewidencji odpadów: 

1. podawanie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy         

o odpadach oraz utrzymaniu czystości w gminach 

2. przekazywanie zamawiającemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku         

w gminach do końca miesiąca następującego po kwartale, pisemnych kwartalnych 

sprawozdań 

§10 

Operator PSZOK zobowiązany jest zapewnić profesjonalną obsługę właścicielom 

nieruchomości dostarczającym odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych oraz prowadzić ewidencje: rodzaju odebranych odpadów, ilości 

przyjmowanych odpadów, adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone 

do punktu z podaniem, czy pochodzą z nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej. 

 

§11 

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu               

i poleceń obsługi. 

§12 

Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych. 

 

§13 

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie PSZOK oraz na stronach 

internetowych Urzędu Miasta Krynica Morska i Operatora.  

 

Id: UEYXI-KHWIG-QUWNO-NXVBH-WOKZG. Uchwalony Strona 5



Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK 
 

 

                                                                                             Krynica Morska, dnia …………………………. 

                                                                                                 (data) 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja …………………………………………………………………………………………………...…… 

zamieszkały/a w …………………...………………………………………………………………….... 

(adres zamieszkania) 

oświadczam, że dostarczony do PSZOK odpad: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj odpadu) 

w ilości: …………………………………………………………………………………………………. 

(ilość odpadu w kg/szt. worków) 

 

został wytworzony w wyniku prowadzonych przeze mnie samodzielnie prac: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(opis sposobu wytworzenia odpadu i rodzaju prowadzonych prac) 
 
na nieruchomości zamieszkałej: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….... 

(adres nieruchomości, na której prowadzone były w/w prace) 

 

 

………………………………………… 

(podpis dostarczającego odpady) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK 
 
 

 
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

w Krynicy Morskiej 

POTWIERDZENIE PRZYJ ĘCIA ODPADÓW  

Numer potwierdzenia: Data dostarczenia odpadu: 

  

Nazwisko i imię dostarczającego odpad/y: 
 

Adres nieruchomości, na której wytworzono odpad/y: 
 

Rodzaj nieruchomości (właściwe zaznaczyć): 

 zamieszkała  niezamieszkała 

Rodzaje odpadu/ów: Masa odpadu/ów [Mg]: 
(ilość sztuk - jeśli jest możliwa do określenia) 

  

Uwagi: 
 

Podpis przekazującego odpad/y: Podpis, pieczątka przyjmuj ącego odpad/y: 
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