REGULAMIN PUNKTU WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH
I.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady funkcjonowania PUNKTU WYMIANY RZECZY
UŻYWANYCH, (P.W.R.U.)
II.

Ogólne zasady funkcjonowania PUNKTU WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH

⚫ w P.W. R.U. przyjmowane będą od mieszkańców przedmioty sprawne,
nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia
dla użytkowników, takie jak:
- meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety)
- artykuły gospodarstwa domowego
- doniczki oraz wyroby cramiczne i szklane
- zabawki
- książki
- rowery
- ubrania
- narzędzia, oprócz elektronarzędzi
- sprzęt sportowy
- antyki, działa sztuki
⚫ Ostateczną decyzję czy dana rzecz nadaje się do ponownego użycia podejmuje
pracownik punktu.
⚫ Gdy rzecz nie znajdzie nabywcy przez okres 6 miesięcy jest przekazywana
do PSZOK jako odpad
⚫ Każdy mieszkaniec miasta Olsztyn może wejść w bezpłatne posiadanie rzeczy
znajdującej się w P.W.R.U. po podpisaniu dokumentu przejęcia przedmiotu.
⚫ Przyjęcie rzeczy do P.W.R.U. odbywa się w godzinach funkcjonowania PSZOK i
jest rejestrowane w ewidencji przedmiotów.
⚫ W P.W.R.U. nie mogą być pozostawiane żadne urządzenia elektryczne
i elektroniczne oraz odpady wykazujące właściwości niebezpieczne.
III.

Zasady przekazywania przedmiotów do P.W.R.U.
⚫ Zdający może pozostawić przedmioty wymienione w punkcie nr II, jeśli zadeklaruje,
iż są one sprawne, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym i nie stwarzają
zagrożenia dla użytkowników (załącznik nr 1 do regulaminu P.W.R.U.
⚫ Pracownik PSZOK po oświadczeniu Zdającego o woli pozostawienia sprawnego
przedmiotu w P.W.R.U. sprawdza czy deklaracja o sprawności przedmiotu jest
zgodna ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot jest brudny,
zużyty, uszkodzony lub może stanowić zagrożenie dla innego użytkownika,
pracownik odmówi jego przyjęcia do P.W.R.U. W takim przypadku Zdający ma
prawo przekazać przedmiot, jako odpad do PSZOK, zgodnie z obowiązującym w
tym zakresie regulaminem PSZOK.

⚫ Pozostawiając przedmiot w P.W.R.U. Zdający oddaje go w celu przechowania
i eksponowania go przez okres max. 6 miesięcy oraz przekazania przedmiotu
innym zainteresowanym nabyciem tego przedmiotu osobom.
⚫ Zdający pozostawiając przedmiot w P.W.R.U. zrzeka się prawa do jego odbioru, jak
również wszelkich roszczeń pieniężnych.
⚫ Zdający pozostawiając przedmiot w P.W.R.U. wyraża nieodwołalną zgodę na jego
przekazanie do PSZOK jako odpad, w przypadku jeżeli przedmiot nie znajdzie
nowego użytkownika przed upływem 6 miesięcy od daty jego pozostawienia.
IV. Zasady nabywania przedmiotów w P.W.R.U.
⚫ Przedmioty można nabyć w P.W.R.U. bezpłatnie w godzinach funkcjonowania
PSZOK.
⚫ Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot jest używany, zapoznał
się z jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż Prowadzący
Punkt nie zapewnia o sprawności przedmiotu.
⚫ Nabywca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Prowadzącego
Punkt związanych z nabywanym przedmiotem. W szczególności zaś zrzeka się
roszczeń na wypadek gdyby przedmiot okazał się niesprawny oraz roszczeń
związanych ze stopniem jego zużycia, jak również związanych z innymi wadami
przedmiotu czy skutkami jego używania. W tym celu nabywca zobowiązany jest do
podpisania dokumentu nabycia przedmiotu (załącznik nr 2 do regulaminu P.W.R.U.)

Załącznik nr 1 do Regulaminu P.W.R.U.
Olsztyn dnia, …………… r.
…...................................
(pieczęć PSZOK)

Dokument nieodpłatnego przekazania przedmiotu do Punktu Wymiany Rzeczy Używanych
zlokalizowanego w PSZOK-u przy ul. Towarowej 20 A w Olsztynie

Nazwa/rodzaj przedmiotu:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ZDAJĄCY (nazwisko, imię i adres):
…………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………...............................................................................
................................................................................................................................................
Zdający deklaruje, że przekazywany bezpłatnie przedmiot jest sprawny, nieuszkodzony, w
dobrym stanie technicznym i nie stwarza zagrożenia dla innych użytkowników
Zdający pozostawiając przedmiot w P.W.R.U. zrzeka się prawa do jego odbioru, jak
również wszelkich roszczeń pieniężnych.
Zdający pozostawiając przedmiot w P.W.R.U. wyraża nieodwołalną zgodę na jego
przekazanie do PSZOK jako odpad, w przypadku jeżeli przedmiot nie znajdzie nowego
użytkownika przed upływem 6 miesięcy od daty jego pozostawienia.

ZDAJĄCY

…...........................
(czytelny podpis)

PRZYJMUJĄCY DO P.W.R.U.

…...........................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu P.W.R.U.
Olsztyn dnia, …………… r.
…...................................
(pieczęć PSZOK)

Dokument nieodpłatnego nabycia przedmiotu pochodzącego z Punktu Wymiany Rzeczy
Używanych zlokalizowanego w PSZOK-u przy ul. Towarowej 20 A w Olsztynie

Nazwa/rodzaj przedmiotu:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NABYWCA (nazwisko, imię i adres):
…………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………...............................................................................
................................................................................................................................................
Prowadzący Punkt Wymiany Rzeczy Używanych oświadcza, że nie ponosi
odpowiedzialności za stan techniczny przekazanego przedmiotu oraz bezpieczeństwo
dalszego jego użytkowania.
Nabywca oświadcza, że zaznajomił się ze stanem faktycznym i technicznym urządzenia,
nie roszcząc żadnych pretensji z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie jego
użytkowania.
ODEBRAŁ:
…..............................
(czytelny podpis )

WYDAŁ:
…..................................
(czytelny podpis)

Lista przedmotów przekazywanych do Punktu Wymiany Rzeczy Używanych
zlokalizowanego w PSZOK-u przy ul. Towarowej 20 A w Olsztynie

Lp.

Nazwa
przedmiotu

Data
przyjęcia
do
P.W.R.U.

Data
wydania
z
P.W.R.U.

Podpis
pracownika
wydającego

Data
likwidacji

Podpis
pracownika
przekazującego
do likwidacji

