
 

 

 

 

Instrukcja wydawania i korzystania z Karty PSZOK 

dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnowskie Góry na potrzeby 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

DZIAŁ I. 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Niniejsza Instrukcja określa warunki wydawania oraz korzystania z Karty PSZOK dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Tarnowskie Góry, na terenie których 

powstają odpady komunalne. 

2. Karta umożliwia właścicielowi nieruchomości korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie gminy Tarnowskie Góry. 

§ 2 

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

1) Karta PSZOK (zwana dalej Kartą) – karta z tworzywa sztucznego, posiadająca indywidualny numer 

identyfikacyjny; 

2) Indywidualny numer identyfikacyjny – 5-cio cyfrowy numer umieszczony na Karcie, przypisany do 

nieruchomości; 

3) Właściciel/Właściciel nieruchomości zamieszkałej – podmiot który złożył deklarację przyjętą przez 

Gminę; 

4) Pełnomocnik – osoba posiadająca pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji - UPL-1P; 

5) Deklaracja – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

z przypisanym numerem ewidencyjnym nadawanym przez Urząd; 

6) PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdujący się przy  

ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach; 

7) Urząd – Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. 

DZIAŁ II. 

Warunki wydawania i używania Kart 

 

Rozdział 1. 

Wydawanie Kart 

§ 3 

1. Wniosek o wydanie Karty składa do Urzędu Właściciel nieruchomości zamieszkałej zabudowanej 

budynkiem jednorodzinnym/wielorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy – wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. 

2. Karta wydawana jest bezpłatnie: 

1) dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której zamieszkują 

mieszkańcy - 1 Karta na nieruchomość; 

2) dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym, na której zamieszkują 

mieszkańcy – na wniosek Właściciela; 

3) dla lokalu w zabudowie wielolokalowej po przedstawieniu zaświadczenia zarządcy nieruchomości  

potwierdzającego zamieszkanie w danym lokalu. 

4. Karta wydawana jest Właścicielowi nieruchomości, Pełnomocnikowi posiadającemu 

pełnomocnictwo UPL-1P lub osobie upoważnianej przez Właściciela nieruchomości na podstawie 

jednorazowego pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie Karty PSZOK oraz jej odbioru – 

wzór jednorazowego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji: 

1) niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli spełnia on łącznie następujące wymogi: 

a) nie wymaga uzupełnienia lub korekty; 

b) Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy posiada deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazującą na zamieszkanie co najmniej 1 osoby; 



c) posiada pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika). 

2) niezwłocznie po uzupełnieniu braków we wniosku. 

5. Właściciel nieruchomości może upoważnić inne osoby do oddania odpadów komunalnych do 

PSZOK, i w tym celu: 

1) może udzielić stałego upoważnienia wpisując we wniosku o wydanie karty PSZOK imię i nazwisko 

osoby upoważnionej zamieszkującej na danej nieruchomości; 

2) może udzielić jednorazowego upoważnienia zawierającego imię i nazwisko Właściciela 

nieruchomości oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej – jednorazowe upoważnienie należy 

pozostawić na PSZOK przed oddaniem odpadów komunalnych. 

6. Odbiór Karty następuje w Urzędzie i dokonywany jest przez Właściciela nieruchomości, 

Pełnomocnika lub osobę upoważnioną w rozumieniu pkt 5. 

7. Każda Karta posiada indywidualny numer identyfikacyjny, przyporządkowany do danej  

nieruchomości. 

8. Karta jest aktywna w okresie obowiązywania deklaracji dotyczącej danej nieruchomości, w której 

ujęto co najmniej 1 osobę.  

 

 

Rozdział 2. 

Korzystanie z Karty 

§ 4 

1. Karta służy do: 

1) przekazania do PSZOK odpadów komunalnych powstających na nieruchomości zamieszkałej ; 

2) ewidencjonowania przekazanych z nieruchomości do PSZOK  odpadów komunalnych. 

2. Podczas każdorazowego użycia w PSZOK, Karta umożliwia identyfikację zarówno Właściciela 

nieruchomości jak i samej nieruchomości. 

3. Karta PSZOK umożliwia przekazywanie odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcom 

nieruchomości oraz osobom upoważnionym przez Właściciela nieruchomości oraz ogranicza ryzyko 

przekazania odpadów przez osoby nieuprawnione.  

 

 

Rozdział 3. 

Zasady bezpiecznego korzystania z Karty 

§ 5 

1. O fakcie uszkodzenia lub utraty Karty Właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie 

poinformować Urząd, celem jej zablokowania: 

1) telefonicznie pod numer telefonu 32 39 33 675/679; 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: gospodarka.miejska@tarnowskiegory.pl; 

3) pisemnie na adres – Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie 

Góry; 

4) osobiście w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2, pok. 28, 29. 

3. Karta może zostać zablokowana z urzędu w przypadku powzięcia informacji o: 

1) sprzedaży nieruchomości; 

2) zmianie Właściciela/li nieruchomości; 

3) zgonie Właściciela nieruchomości, 

4) jej kradzieży/zagubieniu/uszkodzeniu, 

5) złożeniu deklaracji zmniejszającej liczbę mieszkańców do 0. 

 

Rozdział 4. 

Sytuacje awaryjne 

§ 6 

W sytuacjach awaryjnych (np. brak prądu w PSZOK, problemy z funkcjonowaniem systemu czy też 

innych problemów z Kartą niezależnych od Właściciela nieruchomości), w celu skorzystania 

z PSZOK Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia pisemnego oświadczenia 

o dostarczonych odpadach na PSZOK. 
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Rozdział 5. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

§ 7 

Klauzula Informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm., 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, 

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: 

sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: 32/393-36-10. 

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego  

w Tarnowskich Górach przy ulicy Rynek 4, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl, kontakt 

telefoniczny: 32/393-37-56. 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku oraz zapewnienia 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na nieruchomości na podstawie 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

4. Dane Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom za wyjątkiem firmy DT 

SOLUTION Sp. z o.o. obsługującej program do zarządzania kartami oraz firmy Remondis 

Tarnowskie Góry Sp. z o.o. obsługującej Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną, przez okres 10 

lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym ustał obowiązek podatkowy.   

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie 

uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

wskazanego na wstępie. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą 

podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 
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załącznik nr 1 

do Instrukcji wydawania i korzystania z Karty PSZOK 

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY PSZOK 

uprawniającej do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla 

nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym/wielolokalowym 

WŁAŚCICIEL 

NIERUCHOMOŚCI  

 Liczba 

lokali  
(dotyczy 

zabudowy 

wielorodzinnej) ADRES NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ: 

(na której powstają odpady 

komunalnej) 

 

 

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO: ADRES E-MAIL: 

  

(właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X) 

□ nieruchomość jednorodzinna                    □ nieruchomość wielorodzinna 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie Karty: (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem "x") 

□  Nowej 

□  Kolejnej w związku z : 

    □ uszkodzeniem Karty     □ zagubieniem Karty     □ kradzieżą Karty  
 

Do korzystania z karty upoważniam osoby zamieszkujące na nieruchomości:
1
  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Załączniki: 

□ pełnomocnictwo w przypadku odbioru karty przez pełnomocnika 

□ wykaz osób upoważnionych 

 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z Instrukcją wydawania Karty PSZOK, 

 zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, 

 otrzymałem Kartę Użytkownika PSZOK o numerze: 

 

 

 

00000 - 000 

  Data: 

  ……………………………………………………………….. 

Data, czytelny podpis 

1
 Dotyczy osób zamieszkujących daną nieruchomość w zabudowie  jednorodzinnej. W przypadku 

upoważnienia większej liczby osób należy załączyć podpisany wykaz upoważnionych osób. 



 

załącznik nr 2 

do Instrukcji wydawania i korzystania z Karty PSZOK 

 

   Tarnowskie Góry, dnia ………………… 20……rok  

..................................................................... 

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości ) 

 

.................................................................... 

               (adres zamieszkania) 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Ja  niżej podpisany(a) udzielam pełnomocnictwa  

 

………........................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko pełnomocnika) 

 

zam. ………................................................................................................................................. 

(adres zamieszkania) 

 

legitymującemu się dowodem osobistym nr …........................................................................... 

do złożenia wniosku o wydanie Karty PSZOK oraz jej odbioru, dla nieruchomości położonej    

 

w Tarnowskich Górach przy ul. ….................................................................................... 

(adres nieruchomości) 

Oświadczam o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartą  

w treści ”Instrukcji wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gminy Tarnowskie Góry na potrzeby gospodarowania odpadami 

komunalnymi”. 

Informacja o załącznikach: 

□ 1. Dołączono dowód zapłaty opłaty skarbowej 
1
     □ 2. Podlegam zwolnieniu z opłaty skarbowej 

2 

 

…...................................................................... 

               (czytelny podpis właściciela nieruchomości) 

1
 Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 

1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Składający pełnomocnictwo jest 

obowiązany dołączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię, nie 

później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku zapłaty. 

2
 Zaznaczyć kwadrat w przypadku pełnomocnictwa, którego złożenie jest zwolnione od opłaty skarbowej na 

podstawie cz. IV pkt 3 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, to jest jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 


