
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJONARNYCH  

PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

W RAMACH AKCJI WYPOSAŻENIE MIESZKANIA DLA OSÓB Z UKRAINY 

1. W ramach działalności PSZOK przy ulicy Kępskiej 5K zorganizowany jest punkt zbiórki wyposażenia 

mieszkania dla osób z Ukrainy, do którego przyjmowane są przedmioty/rzeczy używane 

niestanowiące odpadu, celem ponownego ich użycia. Przedmioty przekazane do punktu winny być 

sprawne, kompletne oraz zachowywać swoją wartość użytkową.  

2. Zapobiegając wytwarzaniu odpadów w ramach funkcjonowania PSZOK, w odrębnym pomieszczeniu 

PSZOK przyjmuje się rzeczy, przedmioty, które nie są odpadami, z przeznaczeniem do ponownego 

ich użytku/wykorzystania, z wyłączeniem przedmiotów zabronionych prawem np. broni, amunicji, 

materiałów pirotechnicznych i wybuchowych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.  

3. Przedmioty takie muszą być sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i nie 

stanowić zagrożenia dla kolejnych użytkowników, mogą to być takie rzeczy jak np.: meble ( krzesła, 

stoły, fotele, taborety, półki, witrynki, biurka, łóżeczka dziecięce), elementy wyposażenia: obrazy, 

ramy, dywany, karnisze, doniczki, zlewozmywaki, wyroby ceramiczne i szklane, pojemniki , kuwety 

z tworzywa, rowery, rowerki, wózki inwalidzkie, klatki do transportu małych zwierząt,  TV, 

odtwarzacze audiowizualne CD/DVD, monitory, małe AGD: odkurzacze, suszarki, ekspresy do kawy, 

czajniki, elektronarzędzia, lampy, kinkiety, żyrandole, deski do prasowania, itd. 

4. Przedmioty i rzeczy można zbywać i nabywać bezpłatnie wyłącznie w godzinach pracy PSZOK.  

5. Z chwilą przekazania takiego przedmiotu do punktu rzeczy używanych staje się on własnością 

prowadzącego PSZOK.  

6. Przedmioty używane mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie na zasadzie przekazania 

nieodpłatnego.  

7. Pracownik punktu PSZOK prowadzi wstępną weryfikację i ewidencję rzeczy przekazanych. 

Ewidencja ta winna zawierać: opis przedmiotu, ogólną (nieprofesjonalną) ocenę stanu technicznego, 

imię i nazwisko osób, którym przedmiot się przekazuje. 

8. Prowadzący PSZOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan przekazywanych w ramach punktu 

wymiany rzeczy, a odbierający oświadcza, że nie będzie wnosił w stosunku do prowadzącego 

PSZOK żadnych roszczeń w przypadku jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu lub poniesionych 

strat wynikających z użytkowania otrzymanych rzeczy.   

9. Zamiar zbycia/nabycia takiej rzeczy/przedmiotu każdorazowo musi być zgłoszony obsłudze PSZOK, 

która prowadzi ewidencję rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia.  

10. Decyzję czy dana rzecz nadaje się do ponownego użycia, a tym samym o jej przyjęciu/wydaniu 

podejmuje pracownik PSZOK. 

11. Nabywca zobowiązany jest do podpisania dokumentu o nieodpłatnym nabyciu przedmiotu według 

wzoru stanowiącego Złącznik nr 3 do Regulaminu korzystania ze stacjonarnych  

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) pod rygorem odmowy wydania 

nabywanego przedmiotu.   

12. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot jest używany, zapoznał się z jego 

stanem technicznym, wizualnym i użytkowym, akceptuje fakt, że Zakład Komunalny sp. z o.o. w 

Opolu nie zapewnia napraw i jakiejkolwiek sprawności danej rzeczy lub przedmiotu. Nabywca 

oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zakładu Komunalnego sp. z o.o. z tytułu 

nieodpłatnego nabywania przedmiotu. W szczególności zrzeka się roszczeń wynikających z 

przypadku, w którym przedmiot okazałby się niesprawny lub jest opatrzony wadami ukrytymi 

wynikającymi ze skutków jego wcześniejszego użytkowania. W takim przypadku nabywca 

zobowiązuje się do pozbycia się rzeczy/przedmiotu w sposób zgodny z przepisami prawa.  

13. Nabywany nieodpłatnie przedmiot/rzecz nie podlega procesowi reklamacji, zwrotowi lub wymianie 

na inny o podobnych cechach.  W związku z powyższym nabywca zobowiązany jest do przemyślenia 

swojego wyboru 


