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Załącznik nr 2 do umowy nr DR VI……………… 

Wyciąg z Regulaminu świadczenia usług publicznych 
 

Rozdział IV -  Zasady działania ZUO w Lubawce 
 

 § 8. Przyjmowanie odpadów do ZUO 

1. Odpady będą przyjmowane przez  ZUO w Lubawce od dostarczających odpady, z 
którymi Spółka zawrze pisemne umowy w przedmiocie przyjmowania odpadów. 

2. Odpady będą również przyjmowane od dostarczających odpady, którzy nie zawrą 
pisemnej umowy ze Spółką w przypadku uregulowania przez dostarczającego odpady 
opłaty za przyjęcie odpadów w  sposób określony w Regulaminie, oraz w przypadku  
odpadów dostarczanych przez Spółkę własnym transportem, w ramach zawartych 
przez Spółkę umów na odbiór  odpadów. 

3. ZUO  w Lubawce przyjmuje dostarczane  odpady na podstawie karty przekazania 
odpadów, wystawionej przez wytwórcę odpadów według wzoru i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej rodzaj dostarczanych odpadów i ich 
kod zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w 
sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206) , którą dostarczający odpady 
zobowiązany jest przekazywać pracownikom ZUO przed rozpoczęciem ważenia. 

4. Dla odpadów kierowanych do unieszkodliwiania w ZUO  w Lubawce dostarczający 
odpady obowiązany jest przed rozpoczęciem ważenia do przekazania oprócz karty 
odpadów opisanej w ust.1, również  podstawowej charakterystyki odpadów a w 
przypadku odpadów dostarczanych regularnie do przedstawienia raz do roku 
podstawowej charakterystyki odpadów oraz testu zgodności. 

5. W przypadku: 
a) przekazania odpadów innych niż zadeklarowane w karcie przekazania odpadów, 
opłata za usługę naliczona będzie przez Spółkę w oparciu o cenę kodu odpadu 
określonego przez pracownika ZUO , 
b) wwiezienia na teren ZUO   odpadów innych niż deklarowane w karcie przekazania 
odpadów , nie przyjmowanych przez ten zakład, załadunek na pojazd którym 
dostarczono odpady wyładowanych wcześniej odpadów odbędzie się na  koszt i 
ryzyko dostarczającego odpady ; a w przypadku odpadów niebezpiecznych o 
zdarzeniu powiadomiony zostanie także Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt a) i b) lub w przypadku braku zgody 
dostarczającego odpady na klasyfikację dokonaną przez pracownika ZUO  zakład 
uprawniony będzie do odmowy przyjęcia odpadów. W takim przypadku załadunek na 
pojazd którym dostarczono odpady wyładowane wcześniej odbędzie się na koszt i 
ryzyko dostarczającego odpady. 

7. Zabrania się  przyjmowania do ZUO  odpadów : 
     1/ o kodzie nie wymienionym w obowiązującym pozwoleniu lub innej decyzji 

właściwego w tych sprawach organu  na którego przyjęcie Spółka nie posiada 
aktualnej decyzji organu wydającego, 

     2/ o właściwościach: 

a) wybuchowych, 
b) żrących, 
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c) utleniających, 
d) łatwopalnych, 
e) zakaźnych medycznie i zakaźnych weterynaryjnych, 
f) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości 

powyżej 95% masy całkowitej z wyłączeniem szlamów, 
g) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych , rozwojowych lub działalności 

dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na 
środowisko jest nieznane, 

h) skażonych bakteriami chorobotwórczymi, 
i) radioaktywnych. 

     3/ niezabezpieczonych przed wydostawaniem się z pojazdów na zewnątrz. 
 

8. Odpady niebezpieczne , wielkogabarytowe, złom, elektrosprzęt oraz opony pochodzące 
z segregacji odpadów komunalnych magazynowane są w kontenerach lub 
specjalistycznych pojemnikach i przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym 
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

9.  Odpady pochodzące z segregacji odpadów komunalnych przeznaczone do odzysku i 
recyklingu magazynowane są w boksach pod wiatą lub w kontenerach i przekazywane 
specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

10. Dostarczający odpady odpowiada za szkody wyrządzone swoim postępowaniem oraz 
niepodporządkowaniem się przepisom i niniejszemu Regulaminowi na terenie ZUO  na 
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

11. Wjazd dostarczającego odpady  do ZUO  jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez 
      niego przepisów i Regulaminu obowiązujących w ZUO. 
 

 

§ 9. Godziny przyjmowania odpadów 

1. ZUO  przyjmuje odpady  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00- 
22.00.   

2. Odpady mogą być przyjmowane do ZUO  także w soboty , po uprzednim uzgodnieniu 
ze Spółką daty dostarczenia odpadów oraz godzin w jakich odpady zostaną przyjęte.  

 

§ 10. Wyładunek odpadów w ZUO 

1. Dostarczający odpady we własnym zakresie wyładowuje dostarczone odpady w 
miejscach wskazanych przez obsługę ZUO i pod jej nadzorem. Dostarczający odpady 
zobowiązany jest do przestrzegania poleceń obsługi w tym zakresie. 

2. Wyładunek odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym lub niezgodnie z 
zaleceniami obsługi ZUO skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na 
pojazd dostarczającego odpady, na jego koszt i ryzyko. 
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3. Pojazd dostarczającego odpady, którym dostarczono odpady powinien opuścić teren 
ZUO  niezwłocznie po wyładowaniu odpadów. W czasie dostarczania odpadów do 
ZUO  w pojeździe dostarczającego odpady nie mogą znajdować się osoby postronne. 

 

§ 11.  Zasady pobierania przez Spółkę opłat za przyjęcie odpadów do ZUO  

1. Spółka pobiera opłaty za przyjęcie odpadów do ZUO   w wysokości ustalonej w 
cenniku usług zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników . 

2. Ceny ustalane są w oparciu o poziom kosztów oraz przepisy prawa, w tym ustawę z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jedn. Dz..U. z 2007 r. , Nr 39, poz. 251 ze 
zm.). 

3. Cennik usług umieszczony jest przy wjeździe na teren ZUO  , na stronie internetowej 
Spółki www.sanikom.com.pl a także w siedzibie Spółki i jest do wglądu 
dostarczającego odpady. 

4. Oplata za przyjęcie odpadów jest naliczana przez Spółkę jako iloczyn wagi netto    
odpadów oraz wynikającej z cennika usług , ceny jednostkowej   netto uwzględniającej 
opłatę środowiskową  dla odpadów przyjmowanych do ZUO  . 

5. Wagę odpadów określa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
usytuowanych przy wjeździe i wyjeździe na teren ZUO.   

6. Do  ceny za przyjęcie odpadów , ustalonej według zasad określonych w ust.1,  dolicza 
się podatek VAT w wysokości ustawowej. 

7. W przypadku odpadów niejednorodnych , należna oplata jest ustalana dla całej 
dostarczonej masy , przy przyjęciu ceny jednostkowej tego odpadu , który posiada  
najwyższą cenę w cenniku usług ZUO . 

8. Opłaty za usługi uiszczane są przez dostarczającego natychmiast po wykonaniu 
usługi gotówką w kasie Spółki chyba, że podpisana umowa ze Spółką lub 
obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

 
 

§ 12. Obowiązki ZUO wobec dostarczających odpady 

ZUO jest obowiązany wobec dostarczających odpady do : 

1. Zapewnienia sprawnego systemu ważenia dostarczonych  odpadów, 
2. Przygotowania i wskazania dostarczającemu odpady odpowiedniego miejsca 

przeznaczonego do wyładowania odpadów, 
3. Zabezpieczenia możliwości dojazdu przez pojazd dostarczającego odpady do 

wskazanego miejsca wyładowania odpadów, 
4. Zapewnienia dezynfekcji kół pojazdów opuszczających ZUO , 
5. Zapewnienie kontroli przekazywanych odpadów, 
6. Prowadzenia nadzoru i ochrony terenu ZUO , 
7. Pisemnego potwierdzenia dostarczającemu odpady przyjęcia  od niego odpadów na 

karcie przekazania odpadów z wyszczególnieniem daty przyjęcia, ilości i rodzaju 
odpadów , 

8. Zawarcia – na wniosek dostarczającego odpady- pisemnej umowy na przyjęcie 
odpadów, 
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9. Wystawienia dokumentu określającego wysokość opłaty a w przypadku uiszczenia 
opłaty gotówką w kasie Spółki także  dokumentu potwierdzającego przyjęcie opłaty 
za dostarczone odpady. 

 
§ 13. 

 
Działanie stacji przeładunkowych odbywać się będzie na zasadach określonych w § 6 do 
§ 12 niniejszego Regulaminu. Dopuszcza się przyjmowanie odpadów na stacjach 
przeładunkowych w innych godzinach  niż obowiązujące w ZUO w Lubawce.  
 
 
Rozdział V -  Obowiązki Spółki wobec odbiorców jej pozostałych usług publicznych 

 
§ 14. 

 
Obowiązki Spółki wobec odbiorców usług oraz zasady korzystania z usług publicznych 
świadczonych przez Spółkę określają szczegółowo zawarte pomiędzy stronami umowy. 

 
 


