
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Czernikowie zadania 
własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Jackowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2021 r. poz. 888), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Czernikowie realizację zadania 
własnego Gminy Czernikowo w postaci prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Czernikowie.

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1, realizowane będzie przez Gminny Zakład
Komunalny w Czernikowie
2. W zakresie powierzonego zadania, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Czernikowie

odpowiedzialny jest za:
1) Informowanie Gminy na bieżąco o wszelkich zdarzeniach uniemożliwiających 

świadczenia usługi, lub powodujących pogorszenie standardów świadczenia usługi.
2) Zapewnienie odpowiedniego personelu do świadczenia usługi utrzymania 

i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również 
zapewnienie, by wykorzystywana infrastruktura PSZOK spełniała wszelkie wymogi 
wskazane przepisami prawa.

3) Prowadzenie w formie elektronicznej i papierowej ewidencji podmiotów oraz 
nieruchomości, z których przekazywane są odpady do PSZOK;

4) Prowadzenie w formie elektronicznej i papierowej ewidencji ilości i rodzaju odpadów 
przekazywanych do dalszego zagospodarowania w tym odzysku lub 
unieszkodliwiania

5) Przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom 
z częstotliwością zapewniając odpowiednie utrzymanie czystości i porządku na 
terenie PSZOK;

6) Ważenie wszystkich rodzajów odpadów selektywnie przyjętych w PSZOK na 
legalizowanej wadze najazdowej lub towarowej i przechowywania dokumentacji 
pomiarowej do wglądu przez Gminę przez okres sześciu miesięcy po zakończeniu 
świadczenia usługi opisanej w niniejszym zarządzeniu;

7) Wyposażenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno- 
sanitarnym kontenerów, pojemników oraz terenu całego PSZOK;

8) Opracowania, uzgodnienia treści i podania do zatwierdzenia przez Gminę 
„Regulaminu korzystania z PSZOK” wraz z wzorem oświadczenia o przekazaniu 
odpadów.



§ 3. Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1, następuje na czas nieoznaczony. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2021 roku.


