
Regulamin przyjmowania odpadow

w Zakfadzie Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie

oraz w Stacji Przeladunkowej odpadow w Bardo

§ 1

1. Niniejszy regulamin okresla ogolne warunki korzystania z ushig swiadczonych przez

ZakJad Gospodarowania Odpadow w Lulkowie zwany dalej ,,ZZO Lulkowo".

2. Podmiotern zarz^dzaj^cym ZZO Lulkowo wraz ze stacja^ przeJadunkowq Bardo, jest

URBIS Sp. z 0.0., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.

§2

1. URBIS Sp. z o.o. przyjmuje odpady do zagospodarowania:

a) wZZO Lulkowo:

• od poniedzialku do piatku w godzinach: 6.00 - 16.00;

b) w Stacji Przeladunkowej w Bardo:

• od poniedzialku do piatku w godzinach: 7.00 - 16.00;

2. Przyjmowanie w innych dniach lub godzinach niz okreslone w ust. 1 niniejszego

paragrafu, wymaga uprzedniego uzgodnienia z kierownikiem ZZO Lulkowo zgodnie

z zasadami okreslonymi w umowie na zagospodarowanie odpadow.

§ 3

1. ZZO Lulkowo swiadczy ushlgi zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym oraz

innymi aktami administracyjnymi, a takze zgodnie z przepisami prawa powszechnie

obowi^zujacego.

2. ZZO Lulkowo swiadczy ushlgi w zakresie zagospodarowania odpadow:

a) w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow,

b) w kompostowani odpadow,

c) w segmencie demontazu odpadow gabarytowych,

d) na skladowisku odpadow.



§4

1. ZZO Lulkowo przyjmuje do zagospodarowania zmieszane i selektywnie zebrane odpady

komunalne, odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

2. ZZO Lulkowo przyjmuje do zagospodarowania takze inne odpady wskazane w cenniku

zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym i innymi aktami administracyjnymi,

po wczesniejszym wyrazeniu zgody przez kierownika zakladu.

§ 5

1. ZZO Lulkowo nie przyjmuje do zagospodarowania odpadow:

a) o kodzie niewymienionym w Cenniku lub posiadanym pozwoleniem

zintegrowanym i innych aktach administracyjnych,

b) odpadow elektrycznych i elektronicznych,

c) o wlasciwosciach wybuchowych, zracych, utleniaj^cych i tatwopalnych;

d) zakaznych medycznych i weterynaryjnych,

e) promieniotworczych.

§6

1. Dostawca odpadow jest zobowiazany:

a) prowadzic ewidencje odpadow zgodnie z vvymaganiami okreslonymi

w powszechnie obowi^zuj^cych przepisach prawa,

b) przestrzegac wszelkich postanowien Regulaminu,

c) przestrzegac wszelkich polecen personelu ZZO Lulkowo, a w szczegolnosci

poleceri co do sposobu oraz rniejsca i rozladunku odpadow,

d) dokonywac rozladunku odpadow we wlasnym zakresie oraz na swoj koszt i ryzyko

w obecnosci i pod nadzorem personelu ZZO Lulkowo z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci i obowiazuj^cych przepisow bezpieczeristwa, a w szczegolnosci bhp

i p.poz.

2. Na terenie ZZO Lulkowo obowiazuje bezwzgl^dny zakaz uzywania otwartego ognia

oraz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.



3. Dostawca ponosi pehia_ odpowiedzialnosc na zasadzie ryzyka z tytuhi

odpowiedzialnosci kontraktovvej i deliktowej z zastrzezeniem przepisow szczegolnych

wyhjczajqcych mozliwosc modyfikacji odpowiedzialnosci deliktowej, za szkody

powstale w mieniu ZZO Lulkowo lub innych podmiotow oraz za szkody na osobach,

powstate w zwiazku z przekazywaniem odpadow do zagospodarowania u Odbiorcy.

1. Odbiorca zastrzega sobie prawo odmowy odbioru od Dostawcy odpadow, a Dostawca

nie b?dzie dochodztf ewentualnych roszczen z tego powodu i przekaze odpady do innej

wtasciwej instalacji gdy:

a) rodzaj lub sposob gospodarowania odpadami nie jest okreslony w posiadanych

pozwoleniach wydanych dla Odbiorcy w zakresie gospodarowania odpadami lub

jest nie zgodny z zakresem aktualnie prowadzonej dzialalnosci Odbiorcy,

b) ilosc dostarczonych odpadow danego rodzaju moglaby spowodowac

przekroczenie limitow odpadow ustalonych dla Odbiorcy w posiadanych

pozwoleniach,

c) ograniczona b?dzie moc przerobowa instalacji zarz^dzanej przez Odbiorce,

d) \vystqpi awaria uniemozliwiaj^ca przyj?cie odpadow do zagospodarowania,

zagrazaj^ca zyciu lub zdrowiu ludzi lub zagrazaj^ca powstaniem szkod w mieniu,

e) dostarczane odpady b?d^ zmieszane ze sob^ lub innymi substancjami lub

przedmiotami w taki sposob, ze moze to uniemozfiwic odzysk lub

unieszkodliwienie odpadow w instalacjach zarz^dzanych przez Odbiorce,

f) dostawca odpadow. chociazby w czesci wymagalnej faktury VAT opoznia si?

z zaplat^ za przyjecie odpadow do zagospodarowania u Odbiorcy,

g) dostawca nie prowadzi ewidencji odpadow, w tym w szczegofnosci nie sporzqdza

karty przekazania odpadow.

1. Mas? odpadow okresla si? na podstawie wskazan legalizowanej wagi samochodowej,

jak$ dysponuje ZZO Lulkowo.

2. W przypadku awarii systemu wagowego ilosc odpadow ustala si? w oparciu o ich

obj?tosc.



3. Cennik za przyje_cie odpadow umieszczony jest na stronie internetowej URBIS

Sp. z o.o. - www.urbis.gniezno.pl

4. Osoba wyznaczona przez prowadzc'jcego instalacj^ dokonuje weryflkacji zgodnosci

deklarowanego odpadu na KPO(K) z jego stanem faktycznym.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci odpadu z deklarowanym, osoba wyznaczona

przez prowadz^cego instalacj? wykonuje dokumentacj^ zdj^ciow^.

6. W przypadku przekazania odpadow innych niz zdeklarowane, jezeli Dostawca nie

wyrazi zgody na przekwalifikowanie:

a) a zostanie to stwierdzone przed wyJadunkiem odpadow - ZZO Lulkowo odmawia

przyj^cia odpadow i odrzuca karte przekazania odpadow,

b) a zostanie to stwierdzone po wyladunku odpadow ZZO Lulkowo odmawia

przyj^cia odpadow i odrzuca kart$ przekazania odpadow, a Dostawca jest

zobowiazany do natychmiastowego wywiezienia odpadow, tym samym

transportem z terenu ZZO Lulkowo.

7. Dostawca odpadow jest zobowiazany do wskazania osoby do staJego kontaktu

z pracownikami ZZO Lulkowo w godzinach dostarczania odpadow.

8. Osoba wskazana do stalego kontaktu z instalacj^ ZZO Lulkowo, po otrzyinaniu

informacji o niewiasciwym zakwalifikowaniu danego odpadu, natychmiast podejmuje

decyzJ£ o przekwaliflkovvaniu kodu odpadu lub odrzuceniu KPO(K) przez instalacj^

ZZO Lulkowo.

9. Dostarczajacy odpady winien przedstawic nast^pujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o wpisie do rejestru dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania

odpadow komunalnych od wJascicieli nieruchomosci,

b) wpis do rejestru Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce

odpadami (BDO),

c) kart$ podstawowej charakterystyki oraz wyniki testow zgodnosci kodu, jesli s^

wymagane odr^bnymi przepisami.

§9

1. Regulamin zostal opracowany z uwzgl^dnieniem przepisow prawa powszechnie

obowiazujacego, w tym w szczegolnosci z uwzgl^dnieniem:

a) ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 r. poz.

1396),



b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701),

c) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach

(Dz.U. 2019 r. poz. 2010).

2. Regulamin zostal opracowany z uwzglednieniem posiadanego pozwolenia

zintegrowanego oraz innych aktow administracyjnych, w tym w szczegolnosci

z uwzglednieniem:

a) pozwolenia zintegrowanego z dnia 28 maja 2015 roku, decyzja DSR-II-

2.7222.31.2014, wydana przez Marszalka Wojewodztwa Wielkopoiskiego na

prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow,

instalacji kompostovvania, demontazu odpadow wielkogabarytowych oraz

skladowiska odpadow ;

b) zezwolenia z dnia 30 marca 2015 roku, decyzja WBS.6233.13.2015, wydana przez

Staroste Wrzesinskiego.

3. Regulamin obowiazuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

CZLONEK
~J


