Załącznik nr 2 do Umowy Wykonawczej nr RGK.272.15.76.2017

REGULAMIN
TYMCZASOWEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W KRZESZOWICACH
§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania Placu Wtórnej Segregacji Odpadów Komunalnych,
pełniącego funkcję tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Krzeszowicach, zwanego dalej „Punktem”, w zakresie odbioru odpadów komunalnych w ramach
zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszowice.

1.
2.
3.

1.

2.

§2
„Punkt” znajduje się w Krzeszowicach na ul. Stanisława Czycza (koło Centralnej Oczyszczalni
Ścieków).
Operatorem „Punktu” są Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. z siedzibą Pl. F. Kulczyckiego 1
w Krzeszowicach.
„Punkt” jest czynny w dni robocze:
poniedziałek , wtorek, środa – godz. 7.00 - 14.00
czwartek – 7.00 - 17.00
piątek – nieczynne
sobota – 8.00 - 12.00
§3
Odpady komunalne, wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Krzeszowice, z terenu
nieruchomości zamieszkałych, przyjmuje się w „Punkcie” nieodpłatnie, w ramach wnoszonej przez
właścicieli tych nieruchomości do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za
wyjątkiem limitów odpadów, określonych w § 5 ust. 2 przedmiotowego Regulaminu. Przed
przekazaniem odpadów do „Punktu” właściciele nieruchomości powinni przedstawić dokument
potwierdzający miejsce zamieszkania lub zameldowania (np. dowód osobisty, prawo jazdy itp.) lub
potwierdzenie opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni
kwartał.
Odpady komunalne, dostarczone w ilości przekraczającej wskazany limit, przyjmuje się odpłatnie,
zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług.

§4
1. W „Punkcie” przyjmuje się i zbiera wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów, sklasyfikowane
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), oznaczone odpowiednio kodami:
1) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
2) 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
3) 15 01 03 – opakowania z drewna,
4) 15 01 04 – opakowania z metali (puszki),
5) 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach, itp.),
6) 15 01 07 – opakowania ze szkła, rozdzielnie białe i kolorowe,
7) 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczonymi (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne
i toksyczne),
8) 16 01 03 – zużyte opony,
9) 16 01 07* – filtry olejowe,
10) 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
11) 17 01 02 – gruz ceglany,
12) 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
13) 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w poz. 17 01 06,
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

17 02 02 – szkło,
17 06 04 – materiały izolacyjne – np. styropian, wełna mineralna,
20 01 01 – papier i tektura,
20 01 02 – szkło,
20 01 10 – odzież,
20 01 11 – tekstylia,
20 01 13* – rozpuszczalniki,
20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy),
22) 20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
23) 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
24) 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,
25) 20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w poz. 20 01 25,
26) 20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, zawierające substancje
niebezpieczne,
27) 20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, inne niż wymienione
w poz. 20 01 27,
28) 20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
29) 20 01 32 – leki inne niż wymienione w poz. 20 01 31,
30) 20 01 33* – baterie i akumulatory, łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w poz. 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie,
31) 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w poz. 20 01 33,
32) 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w poz. 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki,
33) 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w poz. 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35 katalogu odpadów,
34) 20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne,
35) 20 01 38 – drewno i inne wymienione w poz. 20 01 37,
36) 20 01 39 – tworzywa sztuczne (np. meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki itp.),
37) 20 01 40 – metale,
38) 20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w poz. 20 01 19 katalogu odpadów,
39) 20 01 99 – inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (np. popiół),
40) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone: gałęzie, liście, skoszona trawa
itp.),
41) 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,
42) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe (meble, drewno itp.).
kody oznaczone* dotyczą odpadów niebezpiecznych
2. W przypadku dostawy większej ilości segregowanych odpadów komunalnych, odpadów
niebezpiecznych lub odpadów posiadających inne kody niż wymienione wyżej, dostawca
takich odpadów zobowiązany jest ustalić z Operatorem „Punktu” termin oraz warunki
przyjęcia.
3. W „Punkcie” przyjmuje się wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich
selektywne odebranie, zgodnie z kategoriami odpadów, określonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. Wymienione w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu odpady magazynuje się selektywnie,
w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami.
5. Odpady wymagające opakowania, odpady płynne przyjmuje się wyłącznie w szczelnych,
nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju
odpadu w nich zgromadzonego.
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6. Odpady mogą być dostarczane
nieprzekraczającej 3,5 tony.

pojazdami

o

dopuszczalnej

masie

całkowitej

§5
1.
1)
2)
3)
4)
5)

W „Punkcie” nie przyjmuje się:
zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów budowlanych zawierających azbest, smołę,
szyb samochodowych, szkła hartowanego i zbrojeniowego,
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,
części samochodowych.

2. Na terenie „Punktu” obowiązują następujące limity ilości przyjmowanych bezpłatnie
odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości zamieszkałej:
Lp.
1.

Kod
Grupa odpadów
Obowiązujący limit ilościowy
odpadów
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy 0,5 Mg/rok
z rozbiórek i remontów,
17 01 02 – gruz ceglany,
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia,
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
17 02 02
– szkło

2.

20 02 01

3.

20 01 99

4.

20 02 02

– odpady ulegające biodegradacji powstałe w
20 szt. x 120 l
wyniku pielęgnacji ogrodów przydomowych
(odpady zielone: gałęzie, liście, skoszona trawa (Limit
obowiązujący
przy
itp.)
jednorazowym przyjęciu odpadu.
Każdy mieszkaniec gminy może
dostarczyć wskazaną ilość tych
odpadów maksymalnie w ciągu
miesiąca.)
– inne niż wymienione frakcje zbierane w
6 szt. x 120 l
sposób selektywny (np. popiół),
(Limit
obowiązujący
przy
jednorazowym przyjęciu odpadu.
Każdy mieszkaniec gminy może
dostarczyć wskazaną ilość tych
odpadów maksymalnie dwa razy w
miesiącu.)
– gleba i ziemia, w tym kamienie
0,5 Mg/rok

Odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 40, przyjmuje się wyłącznie
w workach foliowych lub biodegradowalnych, o pojemności od 60l do 120l.
3. Odpady paleniskowe, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 39, przyjmuje się wyłącznie w workach
o pojemności od 60l do 120l.
4. Odpady remontowo – budowlane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 - 15, przyjmuje się
wyłącznie w specjalnych workach lub pojemnikach.
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§6
1. Potwierdzenie przyjęcia odpadów od mieszkańców Gminy odbywa się poprzez wpisanie do
Rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów wskazanym w § 2, ust. 2 pkt h) Umowy.
2. Selektywnie zebrane i dostarczone przez mieszkańców Gminy odpady komunalne, określone
w § 4 ust. 1 pkt 1 - 6 oraz pkt 16 - 19 niniejszego Regulaminu, rejestruje się, ze wskazaniem
miejsca wytworzenia, bez indywidualnego ich ważenia. Ich ilość sumuje się i ujmuje wyłącznie
w sprawozdaniach zbiorczych, dotyczących odpadów komunalnych odebranych z terenu
nieruchomości zamieszkałych, przekazywanych przez Operatora do Urzędu Miejskiego
w Krzeszowicach.

1.
1)
2)
3)
4)
5)
2.

§7
Osoby przebywające na terenie „Punktu” obowiązane są do:
przestrzegania regulaminu „Punktu”;
przestrzegania zaleceń obsługi „Punktu”, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie „Punktu”;
zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego
ognia;
zachowania kierunku przemieszczania się, wynikającego z oznaczeń;
stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie „Punktu” wyłącznie pod opieką
osoby pełnoletniej.
§8

Kierownikiem „Punktu” jest Pan Antoni Krok.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
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