
UCHWAŁA NR XL/45/2013
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 
miasta i gminy Cieszanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594, art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do Punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta i gminy Cieszanów, zlokalizowanego na terenie 
działki Nr ewid. 89/4 w Nowym Siole Osiedle – baza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do PSZOK) na terenie miasta i gminy 
Cieszanów określa regulamin korzystania z PSZOK stanowiący załącznik do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej w Cieszanowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Cieszanowie 

mgr Stanisława Chomyszyn
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/45/2013 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY CIESZANÓW.  

I. Zasady ogólne. 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem 
przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Dostarczone przez mieszkańca – właściciela nieruchomości odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu 
i poleceń pracownika Punktu. 

II. Ustalenia szczegółowe. 

1. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy 
Cieszanów n/w posegregowane odpady komunalne w każdej ilości: 

1/ Szkło, 

2/ Papier, 

3/ Metale, 

4/ Tworzywa sztuczne, 

5/ Opakowania wielomateriałowe, 

6/ Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

7/ Odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton), 

8/ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9/ Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10/ Zużyte opony, 

11/ Zużyte baterie i akumulatory, 

12/ Tekstylia i odzież, 

13/ Przeterminowane leki i chemikalia, 

14/ Problematyczne odpady komunalne (m.in. gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte 
smary, oleje, kleje). 

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady: 

1/ Zmieszane odpady komunalne, 

2/ Odpady zawierające azbest, 

3/ Szyby samochodowe oraz pochodzące od maszyn rolniczych, 

4/ Szkło zbrojone i hartowane, 

5/ Części samochodowe, 

3. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały 
one na nieruchomościach z terenu Gminy Cieszanów. 
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4. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów 
w przypadku: 

1/ stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się 
w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, 

2/ stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

3/ stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów  niebezpiecznych. 

5. PSZOK czynny jest w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00, 
oraz w I i III sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 10.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Cieszanów po okazaniu  dokumentu ze zdjęciem 
potwierdzającego tożsamość osoby oddającej odpady, 

7. Pracownik PSZOK prowadzi ewidencję odpadów przekazywanych do PSZOK (co najmniej rodzaj i ilość 
przekazywanych odpadów, pochodzenie odpadów, adres nieruchomości z której odpady pochodzą) oraz 
udostępnianie Gminie wglądu do prowadzonej ewidencji. 

8. W miejscu ogólnie dostępnym znajduje się będzie tablica informacyjna zawierająca dane PSZOK: (pełna 
nazwa, adres i nr telefonu), wykaz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godziny pracy 
PSZOK. 

III. Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu 16 
6311296. 

2. Skargi i wnioski dotyczące pracy PSZOK przyjmuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach 7.00 
– 15.00 lub telefonicznie 16 6311076. 

3. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na terenie PSZOK. 
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