
                    

Regulamin akcji organizowanej
na terenie Gminy Wołomin

„Wymień elektrośmieci na drzewa i krzewy”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Niniejszy regulamin określa warunki akcji na zorganizowanie zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Wołomin.

 Organizatorem  jest  Gmina  Wołomin  (zwana  dalej  Organizatorem)  we
współpracy  z  operatorem  zbiórki  selektywnej  Miejskim  Zakładem
Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (zwany dalej Operatorem zbiórki).

 Celem  akcji  jest  edukacja  ekologiczna  mieszkańców  gminy  Wołomin,
a  w  szczególności  propagowanie  wśród  mieszkańców  zasad  prawidłowej
segregacji odpadów.

 II. UCZESTNICY AKCJI

 Akcja  skierowana  jest  do  każdego  mieszkańca  gminy  Wołomin  objętego
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Do PSZOK-u odpady mogą dostarczyć wyłącznie mieszkańcy nieruchomości
zamieszkałych z Gminy Wołomin po okazaniu przynajmniej jednego z niżej
wymienionych dokumentów:

1. potwierdzenie złożenia deklaracji,

2. potwierdzenie  uiszczenia  opłaty  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów
z nieruchomości,

3. dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie Gminy Wołomin.

 Pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku 
odmowy okazania jednego z ww. dokumentów.



III. PRZEBIEG AKCJI

 Akcja rozpocznie się 13 marca 2021r. i potrwa do 20 marca 2021r.  
 Za każde przekazanie do PSZOK-u w Wołominie ul. Łukasiewicza 4 

(w godzinach otwarcia PSZOK-u, tj. poniedziałek - piątek 7.00 -15.00, sobota
10.00  -  16.00)  zużytego,  kompletnego sprzętu  elektrycznego  lub
elektronicznego  mieszkaniec  gminy  Wołomin  otrzyma  sadzonkę  drzewa,
krzewu lub kwiatów.

 Za jeden kompletny sprzęt elektryczny lub elektroniczny mieszkaniec otrzyma
jedną sadzonkę drzewa, krzewu, bądź dla chętnych sadzonkę kwiatów. 

 Pracownik PSZOK-u decyduje o rozdysponowaniu drzew, krzewów i kwiatów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 Regulamin  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora,  na  stronie  „Czysty

Wołomin” oraz na stronie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie 
Sp. z o.o. 

 W  sprawach  nie  uregulowanych  Regulaminem  zastosowanie  znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 Dane uczestników Akcji będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz z ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2019.1781).

 Administratorem danych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie 
Sp. z o.o.    

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Akcji.
 Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.
 Informacje o Akcji można uzyskać pod numerem telefonu 22 318 14 92 


