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 Tekst jednolity   

( na podstawie: Załącznika Nr 1 do Umowy o świadczenie usług publicznych  z dnia 14 września 2011 r. i  

Uchwały Nr 11/22/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGOK Sp.  z o.o. z siedzibą w Rzędowie  z 

dnia  29 maja 2014 r.) 

 

Regulamin świadczenia usług  

przez 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie  

 

W oparciu o dyspozycje: 

1) art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 13 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  (tj.Dz.U. z 

2011 r. nr. 45 poz. 236); 

2) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085 ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
1
 (tj. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 ze zm.); 

4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
1
 (tj. 

Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) 

5) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.   o odpadach
(1)(2)

 (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 21 ze 

zm.) 

przyjmuje się poniższy Regulamin. 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług 

świadczonych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rzędowie  na rzecz Gminy lub Dostawców w zakresie odbioru, odzysku i unieszkodliwiania 

Odpadów komunalnych z Obszaru działania Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie.   

 

§ 2. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ZGOK - oznacza Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rzędowie; 

2) Odpadach komunalnych - oznacza odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

3) Obszarze działania ZGOK - oznacza teren lub obszar wskazany w planach 

zagospodarowania odpadów; 
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4) Dostawcy - oznacza: 

a) przedsiębiorców dostarczających do ZGOK Odpady komunalne z terenów położonych 

w Obszarze działania ZGOK, z którymi Gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych lub posiadających ważne zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie: odbierania Odpadów komunalnych od władających 

nieruchomościami położonymi w obszarze działania ZGOK lub transportu Odpadów 

komunalnych. 

b) wytwórców Odpadów komunalnych z Obszaru działania ZGOK uprawnionych, 

zgodnie obowiązującymi przepisami, do przekazywania bezpośrednio do ZGOK swoich 

Odpadów komunalnych; 

5) Terenie ZGOK - oznacza miejsce ważenia a następnie rozładunku pojazdów 

Dostawców przywożących Odpady komunalne. 

6) Gmina – gmina, która zawarła ze ZGOK umowę na zagospodarowanie odpadów 

komunalnych lub jest stroną Umowy o świadczenie usług publicznych zawartej 14 września 

2011 r której załącznikiem jest niniejszy regulamin. 

 

§ 3. 

1) Odpady komunalne będą przyjmowane do odzysku i unieszkodliwiania w ZGOK od 

Dostawców, z którymi ZGOK zawrze pisemne umowy w przedmiocie przyjmowania i 

unieszkodliwiania tych odpadów, oraz od Dostawców, którzy mają zawarte umowy z Gminą 

na odbiór odpadów komunalnych. 

2) Odpady komunalne będą również przyjmowane od Dostawców, którzy nie zawrą 

pisemnej umowy z ZGOK w przypadku uregulowania przez Dostawcę opłaty za przyjęcie 

Odpadów komunalnych w sposób opisany w poniższym § 8 ust. 3. 

 

§ 4. 

1) ZGOK przyjmuje do odzysku i unieszkodliwiania wyłącznie Odpady komunalne. 

2) ZGOK przyjmuje przywożone przez Dostawców Odpady komunalne na podstawie 

indywidualnej karty przekazania tych odpadów albo zbiorczej karty przekazania tych 

odpadów, wystawionej przez wytwórcę Odpadów komunalnych, 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 roku w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206).  

3) Każdorazowo przed rozpoczęciem ważenia przywożonych Odpadów komunalnych 

Dostawca zobowiązany jest: 

a) przekazywać obsłudze ZGOK indywidualne karty przekazania tych odpadów, 

b) okazywać obsłudze ZGOK zbiorcze karty przekazania tych odpadów. 
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4) W przypadku wwiezienia na Teren ZGOK i rozładowania odpadów innych niż 

deklarowane w karcie przekazania odpadów, załadunek na pojazd Dostawcy wyładowanych 

wcześniej odpadów odbędzie się na jego koszt i ryzyko. W przypadku wwiezienia odpadów 

niebezpiecznych o zdarzeniu powiadomiony zostanie Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska. 

 

§ 5. 

Zabrania się wwożenia na Teren ZGOK odpadów: 

a) o kodzie nie wymienionym w obowiązującym cenniku ZGOK, na którego przyjęcie 

ZGOK nie posiada wymaganego zezwolenia; 

b) o właściwościach: wybuchowych, żrących, utleniających, łatwopalnych, 

c) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych, 

d) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości 

powyżej 95% masy całkowitej z wyłączeniem szlamów, 

e) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności 

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

środowisko jest nieznane, 

f) skażonych bakteriami chorobotwórczymi, 

g) radioaktywnych; 

h) niezabezpieczonych przed wydostawaniem się z pojazdów na zewnątrz. 

 

§ 6. 

Odpady komunalne przyjmowane są przez ZGOK w dni robocze, od poniedziałku do soboty 

( z wyjątkiem świąt). 

 

§ 7. 

1) Waga brutto pojazdów wjeżdżających na Teren ZGOK z Odpadami komunalnymi nie 

może przekraczać 60 Mg, a odległość pomiędzy skrajnymi osiami pojazdu nie może 

przekraczać 16 metrów.  

2) Dostawca wyładowuje przywożone Odpady komunalne w miejscach wskazanych 

przez obsługę ZGOK i pod jej nadzorem, przy czym zobowiązany jest do przestrzegania 

poleceń obsługi ZGOK w tym zakresie. 

3) Wyładunek Odpadów komunalnych i niezgodnie z zaleceniami obsługi ZGOK 

skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na pojazd Dostawcy, na jego koszt 

i ryzyko. 

 

§ 8. 
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1) Opłata za przyjęcie odpadów jest naliczana przez ZGOK jako iloczyn wagi netto 

Odpadów komunalnych oraz wynikającej z cennika usług, o którym mowa w poniższym § 9, 

ceny jednostkowej netto (wraz z opłatą środowiskową) dla danego rodzaju odpadów, przy 

czym wagę odpadów określa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych usytuowanych 

przy wjeździe i wyjeździe na Teren ZGOK. Do tak ustalonej ceny za przyjęcie odpadów 

dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej. 

2) W przypadku odpadów niejednorodnych, należna opłata jest ustalana dla całej 

dostarczonej masy, przy przyjęciu ceny jednostkowej tego odpadu, który posiada najwyższą 

cenę w cenniku usług ZGOK. 

3) Opłaty za usługi uiszczane są przez Dostawców natychmiast po wykonaniu usługi 

gotówką w kasie ZGOK, chyba, że podpisana przez Dostawcę umowa z ZGOK lub podpisana 

przez dostawcę umowa z Gminą, lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią 

inaczej.  

Opłaty za usługi uiszczane są przez Gminę na podstawie umowy oraz w oparciu o dodatkowe 

informację niezbędne do dokonania rozliczenia 

 

§ 9. 

1) Ceny za usługi świadczone przez ZGOK (cennik usług) ustalają  Zamawiający.  

2) Cennik usług umieszczony jest przy wjeździe na Teren ZGOK oraz na stronie 

internetowej ZGOK. 

 

§ 10. 

1. ZGOK jest obowiązany wobec Dostawców do: 

1) pobierania opłat zgodnie z cennikiem usług; 

2) zapewnienia sprawnego systemu ważenia przywożonych przez Dostawcę odpadów; 

3) przygotowania i wskazania Dostawcy odpowiedniego miejsca przeznaczonego do 

wyładowania odpadów; 

4) zabezpieczenia na Terenie ZGOK możliwości dojazdu przez pojazd Dostawcy do 

wskazanego miejsca wyładowania odpadów; 

5) oznakowania dróg na Terenie ZGOK w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się 

po nim pojazdów Dostawcy; 

6) zapewnienia dezynfekcji kół pojazdów opuszczających Teren ZGOK 

7) zapewnienia kontroli przekazywanych do ZGOK odpadów; 

8) prowadzenia nadzoru i ochrony Terenu ZGOK; 

9) pisemnego potwierdzenia Dostawcy przyjęcia od niego odpadów na karcie 

przekazania odpadów z wyszczególnieniem daty przyjęcia, ilości i rodzaju odpadów, a także 

wystawienia dokumentów księgowych będących podstawą pobranej opłaty. 

2. ZGOK jest obowiązany wobec Gminy do: 
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1) pobierania opłat zgodnie z cennikiem usług; 

2) zapewnienia kontroli przekazywanych do ZGOK odpadów. 

3) pisemnego potwierdzenia Gminie przyjęcia od niej odpadów na karcie przekazania 

odpadów z wyszczególnieniem daty przyjęcia, ilości i rodzaju odpadów, a także wystawienia 

dokumentów księgowych będących podstawą pobranej opłaty. 

 

§ 11. 

1) Dostawca odpowiada za szkody wyrządzone na Terenie ZGOK swoim postępowaniem 

oraz niepodporządkowaniem się przepisom i regulaminom obowiązującym w ZGOK. 

2) Wjazd Dostawcy na teren ZGOK jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego 

przepisów i regulaminów obowiązujących w ZGOK. 

 

§ 12. 

Wszelkie zmiany Regulaminu w zakresie szczegółowych warunków świadczenia usług 

publicznych, w ramach podstawowego przedmiotu działalności ZGOK, wprowadzane będą 

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 

o.o. z siedzibą w Rzędowie. 


