
 

Z a r z ą d z e n i e   Nr 3/GOR/2013 

Burmistrza Kłobucka  

z dnia 23 lipca 2013r. 

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z2013r.,  poz. 594) 

Burmistrz Kłobucka 

zarządza, co następuje: 

§1. 

Przyjmuje się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia Nr 3/GOR/2013 
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 23 lipca 2013 r. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego  

w Kłobucku przy ul. Łąkowej. 

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Kłobucku przy ul. Łąkowej. 

1. PSZOK czynny jest we wtorki w godz. 10.00 do 18.00, środy w godz. 7.00 do 15.00, 

czwartki w godz. 9.00 do 17.00, piątki w godz. 9.00 do 17.00 oraz soboty w godz. 10.00 do 

14.00 

2. PSZOK jest czynny przez cały rok za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 

3. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane i dostarczone przez mieszkańców gminy 

Kłobuck z terenów zamieszkałych. 

4. Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone innymi 

odpadami. 

5. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane niżej rodzaje odpadów: 
 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- przeterminowane leki i chemikalia, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- odpady budowlano- remontowe, 

- zużyte opony, 

- odpady zielone, 

- tekstylia, 

- popiół z palenisk. 

6. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 

- szyby samochodowe, 

- odpady zawierające azbest, 

- części samochodowe, 

- odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 

- zmieszane odpady komunalne, 

- odpadów budowlano-remontowych zawierających azbest. 

7. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach 

oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikacje odpadu 

w chwili jego przekazania. 

8. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy gminy Kłobuck oraz osoby 

świadczące usługi transportu odpadów na rzecz właściciela nieruchomości 

poł. na terenie gminy Kłobuck. Od w/w osób odpady przyjmowane są nieodpłatnie po 

okazaniu dokumentu tożsamości wraz z dowodem uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za dany miesiąc. W PSZOK prowadzony  

jest rejestr osób dostarczających odpady. 

9. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów wymienionych w punkcie 5 nie może wskazywać, że 

pochodzą one z działalności gospodarczej albo z likwidacji takiej działalności. 

10. Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie 

dostarczającej odpady miejsce, w którym odpady należy umieścić. 



11. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli ich przyjęcie byłoby 
sprzeczne z przepisami prawa albo mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

12. Osoby fizyczne dostarczając do PSZOK odpady, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażają 
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podawanych podczas dostarczenia odpadów. 
Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów od 
mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia 
miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do PSZOK. Odmowa podania danych  
jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia odpadów do PSZOK. Każda osoba ma 
prawo dostępu do swoich danych i żądania ich poprawiania. 

 


