REGULAMIN PUNKTU NAPRAW WRAZ Z PUNKTEM PRZYJMOWANIA RZECZY UŻYWANYCH
NIESTANOWIĄCYCH ODPADÓW
„KĄCIK RZECZY UŻYWANYCH” w Tarnobrzegu przy ul. Rusinowskiego 1

I.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania „Kącika Rzeczy Używanych” zlokalizowanego przy

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. Rusinowskiego 1 w
Tarnobrzegu.
2. Każda osoba korzystająca z „Kącika Rzeczy Używanych” zobowiązana jest do zapoznania się i

bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Rzeczy ruchome można deponować w „Kąciku Rzeczy Używanych” wyłącznie w obecności

upoważnionego pracownika obsługującego „Kącik”, a także wyłącznie w godzinach otwarcia
PSZOK.
4. Zakazane jest deponowanie jakichkolwiek przedmiotów na terenie „Kącika Rzeczy

Używanych” poza wyznaczonymi godzinami otwarcia PSZOK. Obiekt jest całodobowo
monitorowany.
5. W

przypadku,
gdy
w
godzinach
zamknięcia
PSZOK
na
terenie
„Kącika Rzeczy Używanych” lub w jego pobliże zostaną podrzucone i pozostawione
niezgodnie z niniejszym Regulaminem jakiekolwiek przedmioty, obsługa PSZOK zgłasza takie
zdarzenie do odpowiednich służb porządkowych, udostępniając w tym celu odpowiednim
służbom zapis monitoringu z PSZOK.
II.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
„Kącik” – Kącik Rzeczy Używanych tj. Punkt napraw wraz z punktem przyjmowania rzeczy
używanych niestanowiących odpadów.
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zdający – osoba fizyczna pozostawiająca przedmiot w Kąciku Rzeczy Używanych
Nabywca – osoba fizyczna nabywająca przedmiot w Kąciku Rzeczy Używanych
Przedmioty – rzeczy ruchome w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego pozostawione w
Kąciku Rzeczy Używanych
SanTa-EKO Sp. z o.o.– podmiot obsługujący PSZOK oraz odpowiedzialny za organizację i
funkcjonowanie Kącika Rzeczy Używanych
Dokument nabycia przedmiotu – deklaracja nabywcy, stanowiąca załącznik nr 1 do
regulaminu Kącika Rzeczy Używanych
Ewidencja przedmiotów – lista przekazanych i nabytych przedmiotów w Kąciku Rzeczy
Używanych, stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu Kącika Rzeczy Używanych
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III.

Ogólne zasady funkcjonowania KĄCIKA RZECZY UŻYWANYCH
1. W „Kąciku Rzeczy Używanych” przyjmowane będą przedmioty pochodzące wyłącznie
od osób fizycznych - mieszkańców Gminy Tarnobrzeg. Przedmioty muszą być
sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające
zagrożenia dla użytkowników. Do Kącika przyjmowane są przedmioty takie jak:

a). Wyroby meblarskie ( krzesła, stoły, taborety, komody, szafki) za wyjątkiem dużych
gabarytowo mebli z uwagi na ograniczone miejsce ekspozycji - przedmioty muszą być czyste, w
dobrym stanie technicznym, niezniszczone, kompletne.
b). Wózki dziecięce, zabawki dziecięce – czyste, niezniszczone, kompletne, w dobrym stanie
technicznym, sprawne.
c). Rowery - czyste, niezniszczone, kompletne, w dobrym stanie technicznym, sprawne.
d). Wyroby ceramiczne i szklane, naczynia - czyste, niezniszczone, kompletne, w dobrym stanie
technicznym, nieuszkodzone.
e). Urządzenia elektroniczne posiadające znak bezpieczeństwa „B” – niepodlegające
Urzędowi Dozoru Technicznego ( odkurzacze, wiertarki, kosiarki itp.) za wyjątkiem urządzeń
zawierających nośniki danych - czyste, niezniszczone, kompletne, w dobrym stanie
technicznym, nieuszkodzone, sprawne.
f). Sprzęt RTV/AGD - czysty, niezniszczony, kompletny, w dobrym stanie technicznym, sprawny,
nieuszkodzony, przy czym umieszcza się go w strefie niesprawny/uszkodzony.
W Kąciku nie będą przyjmowane takie rzeczy jak odzież, opony, części samochodowe.
2. Przyjęcie rzeczy do Kącika odbywa się w godzinach funkcjonowania PSZOK i jest
rejestrowane w ewidencji przedmiotów.
3. Ostateczną decyzję czy dana rzecz kwalifikuje się do ponownego użycia, a tym
samym decyzję o przyjęciu rzeczy do „Kącika” podejmuje pracownik PSZOK.
4. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia danej rzeczy do „Kącika” jeżeli nie spełnia
ona wymogów opisanych w pkt. III. 1 Regulaminu, a także w sytuacji, kiedy ilość
rzeczy zdeponowanych już w „Kąciku” powoduje, że nie ma wolnego miejsca na
przyjęcie rzeczy kolejnych.
5. Każdy mieszkaniec Gminy Tarnobrzeg może wejść w posiadane danej rzeczy
znajdującej się w „Kąciku Rzeczy Używanych” po podpisaniu dokumentu nabycia
przedmiotu.
6. Gdy rzecz nie znajdzie nabywcy przez okres 30 dni od daty przyjęcia do „Kącika”
trafia ona do strefy odpadów i dalsze postępowanie z daną rzeczą odbywa się już
zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu/unieszkodliwianiu odpadów.
IV.

Zasady pozostawiania przedmiotów w KĄCIKU RZECZY UŻYWANYCH

1. Przedmioty można pozostawić w „Kąciku Rzeczy Używanych” bezpłatnie w godzinach
funkcjonowania PSZOK pod warunkiem, że obsługa PSZOK nie podejmie decyzji odmownej.
2. Zdający może pozostawić przedmiot w „Kąciku Rzeczy Używanych” pod warunkiem, że
zadeklaruje on obsłudze Kącika, iż jest on sprawny, nieuszkodzony, w dobrym stanie
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technicznym i nie stwarza zagrożenia dla innych użytkowników oraz, że Przekazujący jest
jego prawowitym posiadaczem.
3. Pracownik PSZOK po oświadczeniu Zdającego o woli pozostawienia sprawnego przedmiotu w
„Kąciku Rzeczy Używanych” sprawdza czy deklaracja, o której mowa w pkt. IV 2. jest zgodna
ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot jest zużyty, uszkodzony lub
może stanowić zagrożenie dla użytkownika, pracownik odmówi jego przyjęcia do Kącika.
W takim przypadku Zdający ma prawo przekazać przedmiot jako odpad do PSZOK, zgodnie z
obowiązującym w tym zakresie regulaminem PSZOK i pod warunkiem, że dany odpad
znajduje się w wykazie odpadów przyjmowanych przez PSZOK.
4. Osoba chcąca zdeponować rzeczy ruchome w „Kąciku” przy wjeździe powinna obowiązkowo
zgłosić się u obsługi PSZOK w celu okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z
dowodem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z § 3
Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega Nr XXVIII/311/2020.
5. Obsługa mieszkańców na terenie Kącika –podobnie jak w PSZOK - odbywa się POJEDYNCZO.
Jeżeli zdarzy się, że w jednym czasie do Kącika przyjedzie więcej osób chcących zdeponować
przedmioty, to są oni obsługiwani w kolejności przybycia i mają obowiązek czekać na swoją
kolejkę stosując się do poleceń pracownika PSZOK.
6. Przekazujący przedmioty do Kącika zobowiązany jest do ich samodzielnego rozładunku
wyłącznie w miejscach wskazanych przez obsługę PSZOK; Za wyładunek dostarczonych na
PSZOK rzeczy ruchomych odpowiada Zdający.
7. Do „Kącika Rzeczy Używanych” przyjmowane są przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste,
w dobrym stanie technicznym, nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników wymienione w
pkt. III.1. a) - f). niniejszego Regulaminu.
8. Pozostawiając przedmiot w „Kąciku Rzeczy Używanych” Zdający oddaje go w celu
przechowania i eksponowania go przez okres do 30 dni od dnia przekazania oraz przekazania
innym zainteresowanym nabyciem tego przedmiotu osobom.
9. Zdający pozostawiając przedmiot w „Kąciku Rzeczy Używanych” zrzeka się prawa do jego
odbioru, jak również wszelkich roszczeń pieniężnych. Pozostawiając daną rzecz w „Kąciku”
Zdający wyzbywa się własności przedmiotu (art. 180 kc.).
10.
Zdający pozostawiając przedmiot w Kąciku wyraża nieodwołalną zgodę na jego
przekazanie do PSZOK jako odpad, w przypadku jeżeli przedmiot nie zostanie nabyty przez
innego użytkowania w terminie do 30 dni od daty jego pozostawienia w Kąciku.
11.
Pracownik PSZOK prowadzi ewidencję przedmiotów wg. wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
V.
Zasady nabywania przedmiotów w KĄCIKU RZECZY UŻYWANYCH
1. Przedmioty zgromadzone w „Kąciku” można nabyć bezpłatnie w godzinach
funkcjonowania PSZOK.
2. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot jest używany,
zapoznał się z jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż SanTaEKO Sp. z o.o. nie zapewnia o sprawności przedmiotu. Przyjmuje także do
wiadomości, że przedmiot jest używany, może okazać się niesprawny jak również
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może nie być kompletny. SanTa-EKO Sp. o.o. nie odpowiada za sprawność czy
kompletność przedmiotu.
3.SanTa-EKO Sp. z o.o. nie zapewnia w „Kąciku” możliwości podłączenia odbieranego
przedmiotu do zasilania ( podłączenie do gniazda energii elektrycznej). SanTa-EKO Sp. z o.o.
nie zapewnia także instrukcji użytkowania pozostawianych w „Kąciku” sprzętów w
szczególności przedmiotów RTV / AGD/ zabawek. Mieszkaniec decydując się na zabranie
danego przedmiotu robi to na swoją odpowiedzialność.
4.Mieszkaniec odbierający przedmiot winien dokładnie zapoznać się z jego stanem
technicznym i wizualnym.
5.Mieszkaniec decyduje o stopniu zniszczenia danego sprzętu i zasadności jego ewentualnej
naprawy.
6.Nabywca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec SanTa-EKO Sp. z o.o.
związanych z nabywanym przedmiotem. W szczególności zaś zrzeka się roszczeń na wypadek
gdyby przedmiot okazał się niesprawny oraz 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 1 do
regulaminu Kącika Rzeczy Używanych).
VI.

Punkt napraw

1.SanTa-EKO Sp. o z.o.o. na terenie „Kącika” udostępnia odpowiednie miejsce do samodzielnej
naprawy przedmiotów przez Nabywcę.
2.Miejsce to jest oznakowane i wyposażone jest w podstawowe narzędzie stacjonarne takie jak
stół roboczy, imadło, oraz narzędzia ruchome znajdujące się u Pracownika PSZOK typu: młotek,
piłka do metalu, piłka do drewna, zestaw śrubokrętów, kombinerki, zestaw kluczy imbusowych,
zestaw kluczy zwykłych. Narzędzia te Pracownik PSZOK udostępnia mieszkańcowi na jego
wniosek w miejscu i na czas ewentualnej naprawy przedmiotu.
3.SanTa - EKO Sp. z o.o. nie udostępnia w punkcie napraw narzędzi mechanicznych,
wibrujących, w tym zasilanych energią elektryczną.
4.Mieszkaniec jest zobowiązany do rozliczenia się z pobranych narzędzi po zakończeniu
naprawy u Pracownika PSZOK.
5.SanTa-EKO Sp. z o.o. nie odpowiada za realizowaną naprawę ani za jej skuteczność.
6.SanTa-EKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób dokonujących
naprawy, w tym za ew. nieszczęśliwe wypadki, skaleczenia.
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VII.

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest udostępniony w „Kąciku Rzeczy Używanych” zlokalizowanym przy
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. Rusinowskiego 1 w
Tarnobrzegu oraz na stronie internetowej SanTa-EKO Sp. z o.o. http://www.santa-eko.pl/
2.Zdający i Nabywca podpisem w ewidencji, o której mowa w pkt. IV 11. oświadczają, iż
zapoznali się z niniejszym Regulaminem, rozumieją jego postanowienia i wyrażają zgodę na
związanie jego postanowieniami.
3.Ewentualne uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania „Kącika Rzeczy Używanych”
przyjmowane są w SanTa-EKO Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta, Tarnobrzeg, ul. Szeroka 8, tel.
15 823-69-41.

VIII.

Ochrona Danych Osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest SanTa-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w. 27-600
Sandomierz, ul. Portowa 24.
Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych
osobowych i Rozporządzeniem 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 ( Dz. Urz. UE L 119 s.1).
2. Dane będą zbierane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres właściciela
nieruchomości.
3. Dane przetwarzane są dla celów związanych z prowadzeniem Kącika Rzeczy Używanych
tj. Punktu napraw wraz z punktem przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących
odpadów , a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji, działań
porządkowych i wyjaśniających, jak również dla celów związanych z prowadzeniem
dokumentacji oraz sprawozdawczości finansowej i odpadowej.
4. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty
zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych (w tym dostawcy usług informatycznych, księgowych,
prawnych, kurierskich, pocztowych itp.) przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a
także inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie
obowiązujących przepisów prawa, w tym służbom porządkowym.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Prawo
Podatkowe, Ustawa o odpadach i inne) dodatkowo przez okres niezbędny do
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji niniejszego przyjęcia.
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6. Dostarczający oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich
danych, możliwości ich poprawiania i uzupełniania w razie potrzeb, a także, o
przysługujących uprawnieniach do żądania od administratora danych ich usunięcia, chyba,
że co innego wynika z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale
niezbędny do realizacji celów przyjęcia przedmiotów do „Kącika Rzeczy Używanych”
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