REGULAMIN
KORZYSTANIA Z MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE OLSZTYN
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Mobilnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Olsztyn prowadzonego przez Koma Olsztyn sp. z
o. o., zwanego dalej Mobilnym PSZOK.
I. ZASADY OGÓLNE
1. Lokalizacje Mobilnego PSZOK określa harmonogram.
2. Lokalizację odbioru odpadów na danym osiedlu można zgłaszać w terminie do 2 dni
roboczych przed planowanym terminem odbioru. Zgłoszenia mogą być dokonywane
telefonicznie pod nr tel. 530 540 141, e-mailem pod adresem: pszok.olsztyn@koma.net.pl
lub osobiście w siedzibie PSZOK.
3. Przeznaczenie Mobilnego PSZOK: przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących
wyłącznie z Gminy Olsztyn od mieszkańców zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu.
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Mobilnego PSZOK po sprawdzeniu
zgodności dostarczonych odpadów z aktualnym wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Mobilny PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Olsztyn wyłącznie po okazaniu
dokumentów umożliwiających identyfikację miejsca zamieszkania, tj. np. dowodu
osobistego wydanego przez Prezydenta Olsztyna lub/i ostatniego dowodu wniesienia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Gminy Olsztyn – BEZPŁATNIE.
3. Wymagania dotyczące dostarczanych odpadów:
a) wyłącznie niezmieszane i niezanieczyszczone innymi odpadami (posegregowane);
b) umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach (dot. odpadów w postaci
płynnej);
c) możliwe do identyfikacji, w przypadku niebezpiecznych których identyfikacja nie będzie
możliwa wizualnie (szczególnie w postaci płynnej) dodatkowo oznaczone oryginalną
etykietą lub dostarczone wraz z ulotką informacyjną produktu.
4. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby sprzeczne z
przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi oraz jeśli dostarczony
odpad nie zawiera się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. A przede wszystkim w
przypadku stwierdzenia przez pracownika braku możliwości wiarygodnej identyfikacji

odpadów (np. brak etykiet), stwierdzenia uszkodzonych, przeciekających opakowań,
odmowy podania danych, nie okazania wymaganych dokumentów.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin korzystania z PSZOK wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej
Koma Olsztyn sp. z o.o. www.koma.net.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
Olsztyn www.czysty.olsztyn.eu.
2. Wszelkich informacji o pracy Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych udziela pracownik PSZOK na miejscu, lub pod numerem telefonu: 530
540 141.
3. Każda osoba przynosząca odpady do Mobilnego PSZOK zobowiązana jest do zapoznania się
oraz bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Administratorem danych osobowych osób dostarczających odpady do Mobilnego PSZOK
jest Gmina Olsztyn, 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II. Dane osobowe osób (zakres: adres
nieruchomości), będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań wynikających z
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2017.1289 t.j.). Prowadzenia ewidencji zbieranych odpadów zgodnie z wymogami Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U. z 2018 poz. 21) oraz przepisami Rozporządzenia
Ministra Środowiska z 27 wrzesień 2001 r w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112 poz.
1206). Dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zakresie realizowanych zadań publicznych
związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Szczegółowe
informacje na temat przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 3 do
Regulaminu Mobilnego PSZOK „Klauzula Informacyjna .
5. Niniejszy Regulamin korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w
Gminie Olsztyn obowiązuje z dniem uruchomienia PSZOK tj. od dnia 01.05.2019 r.

Za łączn ik nr 1 do Reg ula minu Mobilnego PSZOK
mieszkaniec
Charakterystyka / Opis

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Ilość
odpadów

Odpady nie wykazujące właściwości niebezpiecznych inne niż “surowcowe”
Opony np. zużyte opony
Zużyte opony
samochodowe, rowerowe,
zużyty sprzęt elektroniczny
Oleje i tłuszcze jadalne
np. pralki, piekarniki,
suszarki do ubrań, zmywarki,
mikrofalówki, sprzęt audio,
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż
kamery, aparaty fotograficzne
wymienione w 20 01 27*
telefony komórkowe,
telefony stacjonarne, faxy,
kserokopiarki, rzutniki,
maszyny do szycia,
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29*
opiekacze, tostery,
komputery, drukarki,
maszyny do pisania,
wentylatory elektryczne,
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
grzejniki elektryczne,
termostaty, odkurzacze,
żelazka, nie zawierające
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*
freonu: chłodziarki,
zamrażarki, klimatyzatory.
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
np.: meble- szafki, regały,
20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 36*
półki, stoliki, ławy itp.,
meble tapicerowane- łóżka,
wersalki, kanapy itp. Oraz
Odpady wielkogabarytowe
ramy okienne i inne;

16 01 03
20 01 25
20 01 28

20 01 30
20 01 32

20 01 34

20 01 36

20 03 07

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
Źródła światła np.:
świetlówki liniowe,
świetlówki kompaktowe,
lampy wyładowcze, żarówki;
chemikalia np.:
rozpuszczalniki, kwasy,
alkalia, kleje, lepiszcza,
detergenty; zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny
np.: chłodziarki, zamrażarki,
klimatyzatory zawierające
freon; monitory, telewizory,
urządzenia elektryczne z
wyświetlaczami LCD lub
plazmowym;
opakowania po
substancjach
niebezpiecznych np.:
opakowania po
rozpuszczalnikach, klejach,
farbach, itp.

Rozpuszczalniki

20 01 13*

Kwasy

20 01 14*

Alkalia

20 01 15*

Odczynniki fotograficzne

20 01 17*

Środki ochrony roślin

20 01 19*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 21*

Urządzenia zawierające freony

20 01 23*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 35*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 26*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające
substancje niebezpieczne

20 01 27*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 29*

Leki cytostatyczne i cytotoksyczne

20 01 31*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory

20 01 33*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 37*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

MOBILNY
PSZOK
bezpłatnie bez
ograniczeń
(chemikalia
wyłącznie w
oryginalnym
opakowaniu
bądź z
etykietą)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Mobilnego PSZOK „Klauzula Informacyjna”

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Olsztyn zwana dalej także jako
„Administrator”, dane kontaktowe Administratora: e-mail: iod@olsztyn.eu.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa
danych, proszę nie wahać się skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem: iod@olsztyn.eu.
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe we następujących celach:
a) Państwa dane osobowe, będą przetwarzane tylko w celu jakim jest odbiór, transport i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. c
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. Realizacji zadań
wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. 2017.1289 t.j.). W celu prowadzenia ewidencji zbieranych odpadów
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U. z 2018 poz. 21)
oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 wrzesień 2001 r w sprawie
katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112 poz. 1206) oraz w zakresie realizowanych zadań
publicznych art. 6 ust. 1 lit. e RODO, związanych z wywozem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych.
b) W celu monitorowania i potwierdzenia miejsca zamieszkania osób korzystających z PSZOK
oraz wykorzystania

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez

mieszkańców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane następującym odbiorcom:
a) operatorowi odbierającemu odpady z terenu Państwa Gminy, wyłoniony w drodze
przetargu, z którym Administrator zawarł umowę,
b) firmie dostarczającej serwery oraz serwery poczty e-mail,
c) firmie dostarczające systemy informatycznej oraz administrujące sieć informatyczną,
d) inne podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
a) w związku z realizacji zadań, przez Administratora, wynikających z Ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017.1289 t.j.) – przez
okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń z tego tytułu, do całkowitego rozliczania usług PSZOK.

b) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do
czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje
Państwu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego
8. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w
celu realizacji systemu zbiórki odpadów przez Administratora, podanie przez Państwa danych
osobowych jest warunkiem ustawowym. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny.
Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania
odpadów dla PSZOK.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

