
Zarządzenie Nr 106/2021 
Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski 
z dnia 05.10.2021 roku 

  

w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim 

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) w związku z art. 3 ust. 2 pkt.6 ustawy z 
dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 
roku poz. 888 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Ustalam Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Tomaszowie Lubelskim, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz na stronach 

internetowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim oraz Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

         Załącznik Nr 1 

         do Zarządzenia Nr 106/2021 

         Burmistrza Miasta  

         Tomaszów Lubelski  

         z dnia 05.10.2021 roku 



Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Tomaszowie Lubelskim 

 

§ 1 

1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi zbierania odpadów komunalnych przez 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK lub Punkt, który 
prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim. 

 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Tomaszowie 
Lubelskim przy ulicy Petera 65. 

 

§ 2 

1. PSZOK świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w dniach: od poniedziałku do 
soboty w godzinach 700 - 1500, natomiast w sezonie letnim (tj. 1 czerwca do 30 września) 
w środy w godzinach 700 - 1900, z wyłączeniem dni świątecznych. 

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane. 

3. Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 

4. Odpady przyjmowane są od osób które złożyły deklarację o opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i uiszczają opłatę na rzecz Miasta Tomaszów oraz nie zostały 
przekroczone limity o których mowa w §4 ust. 1 pkt l), n). 

5. W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych.  

6. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi 
odpadami. 

 

 

§ 3 

1. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury: 

1) okazanie dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania lub dokumentu 

potwierdzającego uiszczenie na rzecz Miasta Tomaszów Lubelski opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w celu ustalenia prawa do korzystania 

z PSZOK, 

2) zgłoszenie pracownikowi PSZOK rodzaju dostarczanych odpadów, 

3) sprawdzenie rodzaju dostarczanych odpadów, 

4) w przypadku odpadów limitowanych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt l), n) - 

ważenie odpadów oraz wypełnienie oświadczenia o pochodzeniu odpadów 

komunalnych, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5) odmowa podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego 
regulaminu,  skutkuje odmową przyjęcia dostarczonych odpadów przez operatora 
PSZOK. 

6) rozładunek odpadów, który odbywa się w miejscu wyznaczonym przez 

pracownika PSZOK, do specjalnie do tego przeznaczonych, odpowiednio 



oznakowanych pojemników, kontenerów, boksów, wiat lub pomieszczeń do tego 

przystosowanych. Do rozładunku odpadów zobowiązana jest osoba 

dostarczająca odpady. 

2. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne 
przeniesienie odpadu do pojemników, kontenerów, boksów, wiat  lub pomieszczeń do 
tego celu przystosowanych znajdujących się na terenie PSZOK, bez konieczności 
użycia sprzętu specjalistycznego. 

3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń, 
ułożone w sposób umożliwiający szybki rozładunek. 

4. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do : 
-przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, 
-parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika PSZOK miejscach, 
-przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu 
palenia i używania innych źródeł ognia,  

 

§ 4 

1. W ramach uiszczanej na rzecz Miasta Tomaszów Lubelski opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta 
Tomaszów Lubelski przyjmowane w PSZOK będą, zbierane w sposób selektywny, niżej 
wymienione odpady komunalne: 
  

a) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury,  

b) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła (bez zawartości),  

c) metale, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

d) bioodpady - obejmujące w szczególności: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, rośliny z 

ogródków, nienadające się do spożycia owoce i warzywa,  

e) popiół z palenisk domowych,  

f) odpady niebezpieczne,  

g) przeterminowane leki i chemikalia, 

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  
i strzykawek,  

i) odzież i tekstylia,  

j) zużyte baterie i akumulatory,  

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  



l) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości nieprzekraczającej limitu 500 kg na rok 
kalendarzowy na jedną nieruchomość lub lokal z posesji wielolokalowej, stanowiące 
odpady komunalne (niezawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych), 
powstałe w wyniku prowadzenia samodzielnie drobnych robót przez właścicieli 
nieruchomości, z wyłączeniem odpadów budowlanych pochodzących z budów, remontów 
i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do 
właściwego organu, które winny być odbierane z terenu nieruchomości przez podmiot 
prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów budowlanych na koszt firmy 
wykonującej prace budowlane lub inwestora, 

m) zużyte opony z samochodów osobowych oraz przyczep do tych pojazdów, motocykli, 

rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, taczek,   

n) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości nieprzekraczającej 250 kg na rok 

kalendarzowy, na jedną nieruchomość lub lokal z posesji wielolokalowej,  obejmujące 

odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w 

pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości w szczególności meble, łóżka, 

materace, wózki dziecięce, rowery, deski, sztuczne choinki, duże zabawki, meble 

ogrodowe, dywany, drzwi, okna itp.   

 

 

2. W ramach uiszczanej na rzecz Miasta Tomaszów Lubelski opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta 
Tomaszów Lubelski PSZOK nie przyjmuje: 
 

a) zmieszanych odpadów komunalnych, 
b) materiałów zawierających azbest, 
c) materiałów i opakowań zawierających smołę (np. papa), 
d) styropianu budowlanego izolacyjnego, 
e) wełny mineralnej i szklanej, 
f) wielomateriałowych elementów termoizolacyjnych, 
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jeśli ich rodzaj i ilość wskazuje, iż nie powstają 

na nieruchomościach zamieszkałych, 
h) części samochodowych, 
i) szyb samochodowych, 
j) olejów silnikowych, hydraulicznych i przekładniowych, 
k) płynów chłodniczych z pojazdów oraz instalacji solarnych, płynów hamulcowych, 
l) elementów instalacji fotowoltaicznej, 
m) opon z pojazdów ciężarowych, ciągników, koparek, ładowarek, 
n) folii, sznurków pochodzących z gospodarstw rolnych,  
o) odpadów niebezpiecznych bez etykiet (bez możliwości wiarygodnej ich identyfikacji), 
p) odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia oraz składu, 
q) odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

 

§ 5 

1. W PSZOK prowadzony jest rejestr dostarczających odpady budowlane i rozbiórkowe 

oraz  meble i inne odpady wielkogabarytowe.  

2. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w następujących 

przypadkach: 

1) jeśli odpad nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie,  



2) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców, właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych wskazuje, że odpady mogą pochodzić z działalności 

gospodarczej, 

3) w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych, 

4) dostarczenia odpadów niesegregowanych, 

5) zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, 

6) gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Punktu, iż wyładowane odpady nie są 

zgodne z rodzajem odpadów przyjmowanych na PSZOK, oraz nie spełniają wymagań 

określonych w niniejszym Regulaminie dostawca może zostać zobowiązany do 

załadunku i usunięcia odpadów z PSZOK na własny koszt. 

4. Na terenie PSZOK zabrania się: 
a) poruszania się osób postronnych niezwiązanych z dostarczeniem i wyładunkiem 

odpadów, 
b) opuszczania przez osoby niepełnoletnie lub zwierzęta pojazdu dostarczającego odpady, 
c) używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu, 
d) pozostawiania dostarczonych odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
e) pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
 

 

 

§ 6 

1. Zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: 
a) niewłaściwym rozładunkiem odpadów, 
b) niewłaściwym zabezpieczeniem dostarczonych odpadów, 
c) niewłaściwym kierowaniem pojazdu dostarczającego odpady. 

 

§ 7 

1. Korzystanie z usług świadczonych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

2. Reklamacje dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK należy zgłaszać 
do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.     

3. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 
danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych 
jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich udostępnienia jest równoznaczna z brakiem 
możliwości pozostawienia odpadów w PSZOK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych  

w Tomaszowie Lubelskim 

   
OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 ul. Petera 65 w Tomaszowie Lubelskim 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady) 

 

 

1. Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone przez osoby 

zamieszkujące we wskazanej poniżej nieruchomości i pochodzą z gospodarstwa domowego 

funkcjonującego w tej nieruchomości: 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady) 

 

 

Rodzaj dostarczonych odpadów  Masa dostarczonych odpadów* 

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w 

wyniku prowadzenia samodzielnie drobnych 

robót przez właścicieli nieruchomości 

niewymagających pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia obejmujące w szczególności : 

beton, gruz betonowy, cegły, gruz ceglany, 

potłuczoną ceramikę, potłuczone szkło 

okienne 

 

 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych położonego w Tomaszowie Lubelskim i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania.  

 

 

……………………………………………                                     ……………………………………      
(data i podpis osoby dostarczającej odpady)                                                                                        (data i podpis osoby przyjmującej odpady) 
 

 

 



Pouczenie: 

Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową przyjęcia dostarczonych odpadów 

przez operatora PSZOK. 

 

 

 

*Wypełnia pracownik PSZOK 

 
 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  PGKiM  Sp. z o.o.  w celu 

ewidencji dostarczonych do PSZOK segregowanych odpadów komunalnych. Oświadczam, iż 

zostałem/ zostałam poinformowany/ poinformowana, że Administratorem danych osobowych 

jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie 

Lubelskim, a szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na 

stronie internetowej spółki: 

http://www.pgkim-tomaszow.pl/ochrona-danych-osobowych/  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.pgkim-tomaszow.pl/ochrona-danych-osobowych/

