Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/13
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
z dnia 14 czerwca 2013r.

Regulamin
korzystania z usług publicznych świadczonych przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „EkoMAZURY” Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady korzystania z kompleksowych usług publicznych świadczonych
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., w zakresie
przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów komunalnych w Siedliskach k/ Ełku, Stacjach Przeładunkowych wraz z Punktami
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zlokalizowanych w Kośmidrach (Gmina Gołdap),
w Olecku, w Białej Piskiej.
§2
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółki, na Stacjach przeładunkowych
(w budynkach wagowych) oraz na stronie internetowej www.eko-mazury.elk.pl
§3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) obszarze działania Spółki - rozumie się przez to teren działania Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku, obejmujący obszar położony
w granicach gmin powiatu ełckiego: Miasto Ełk, Gmina Ełk, Gmina Kalinowo, Gmina
Prostki, Gmina Stare Juchy; gmin z powiatu oleckiego: Gmina Kowale Oleckie, Miasto
i Gmina Olecko, Gmina Świętajno, Gmina Wieliczki; gmin z powiatu gołdapskiego: Gmina
Dubeninki, Miasto i Gmina Gołdap oraz z powiatu piskiego: Miasto i Gmina Biała Piska;
Spółka działa również na obszarze dla którego zostanie wskazana w Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014 jako instalacja
zastępcza.
2) usługobiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie
(lub wpis do rejestru działalności regulowanej) na odbieranie i/lub transport odpadów
komunalnych z terenów położonych w obszarze działania Spółki, gminne jednostki
organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania i/lub transportu odpadów
komunalnych z tego terenu oraz wytwórców odpadów z tego obszaru uprawnionych do
przekazywania swoich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) osobie fizycznej – rozumie się przez to osoby zamieszkujące na obszarze działania
Spółki;
4) Spółce – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”
Sp. z o.o. z siedzibą Siedliska 77.
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§4
1. Spółka będzie przyjmowała odpady komunalne od usługobiorców (na podstawie
zawartych umów) do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadami w Siedliskach k/Ełku oraz
do Stacji przeładunkowych z wydzielonymi Punktami Dobrowolnego Gromadzenia
Odpadów w miejscowościach: Kośmidry (Gmina Gołdap), Olecko i Biała Piska.
2. Odpady będą również przyjmowane od usługobiorców, bez wymaganej umowy na
zasadach określonych w § 12 Regulaminu.
3. Spółka nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod
20 03 01) od wytwórców, którzy według art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.) zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz odpadów z
jednostkami gminnymi bądź przedsiębiorcami posiadającymi decyzję na prowadzenie
działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta / gminy właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania.
4. W przypadku opisanym w ust. 3 Spółka uprawniona jest do odmowy przyjęcia
odpadów.
II. Zasady korzystania z usług
1. Zasady przyjmowania odpadów
§5
1. Spółka przyjmuje wyłącznie odpady zgodnie z obowiązującym decyzjami i
pozwoleniami.
2. Spółka przyjmuje dostarczane przez usługobiorcę 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 roku
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), którą usługobiorca
zobowiązany jest przekazywać obsłudze Spółki przed rozpoczęciem ważenia. Jeżeli
Gmina wchodząca w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w
Ełku, ustali w swoim regulaminie utrzymania porządku i czystości, dwupojemnikowy
system segregacji odpadów komunalnych (w podziale na „suche-mokre”), obejmujący
nieruchomości zamieszkałe lub zamieszkałe i niezamieszkałe, Spółka będzie
przyjmować odpady wg następującej klasyfikacji:
1)
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod: 20 03 01;
2)
Selektywnie zebrana frakcja „sucha” – zmieszane odpady komunalne: papier i
tektura (w tym: opakowania, gazety i czasopisma), metale żelazne i kolorowe,
drewno, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe
oraz tekstylia– kod: ex 20 03 01;
3)
Selektywnie zebrana frakcja „mokra”:
a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – kod: 20 01 08 i/lub
b) Odpady ulegające biodegradacji – kod: 20 02 01.
Określając kod dostarczanego do Spółki odpadu frakcji „mokrej”, na karcie
przekazania odpadu wpisuje się ten z wyszczególnionych w punkcie 3)a) lub 3)b)
kodów, który określa odpad o udziale dominującym w danej dostawie.
3. Dla odpadów dostarczanych do Spółki w celu unieszkodliwiania, usługobiorca
zobowiązany jest, przed rozpoczęciem ważenia, do przekazania podstawowej
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charakterystyki odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 7 września 2005 roku, a w przypadku dostarczanych regularnie konieczne jest
dostarczenia testu zgodności wg rozporządzenia (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 ze zm.).
4. W przypadku:
a) przekazania odpadów innych niż deklarowane w karcie przekazania odpadów,
następuje przekwalifikowanie kodu odpadów przez pracownika Spółki. W przypadku
braku zgody usługobiorcy na klasyfikację dokonaną przez pracownika Spółki,
pracownik uprawniony jest do odmowy przyjęcia odpadów;
b) przywiezienia na teren Spółki odpadów innych niż deklarowanych w karcie
przekazania odpadów, nie przyjmowanych przez Spółkę, załadunek na pojazd
usługobiorcy wyładowanych wcześniej odpadów odbędzie się na koszt i ryzyko
usługobiorcy, a w przypadku odpadów niebezpiecznych o zdarzeniu powiadomione
zostaną odpowiednie służby w tym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

§6
Zabrania się wwożenia na teren Spółki odpadów:
1) o kodzie na którego przyjęcie Spółka nie posiada aktualnej decyzji organu wydającego;
2) o właściwościach:
a) wybuchowych,
b) żrących,
c) utleniających,
d) łatwopalnych,
e) zakaźnych medycznych 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,
j) innych, niż określone w obowiązujących przepisach, których składowanie jest
zakazane;
§7
1. Dostarczanie do Spółki odpadów niebezpiecznych musi być zgodne z zaleceniami
zawartymi w decyzjach administracyjnych.
2. Odpady niebezpieczne będą przyjmowane od usługobiorców, posiadających decyzje
wymagane zgodnie z obowiązującym prawem (jeżeli decyzje takie prawem są
wymagane), a także od osób fizycznych na zasadach określonych w § 12
Regulaminu dostarczających samodzielnie odpady niebezpieczne wydzielone z
własnych odpadów komunalnych.
2. Godziny przyjmowania Odpadów
§8
1. Odpady przyjmowane są przez Spółkę od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem
świąt), w następujących godzinach:
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a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku:
• Godz. 700 - 1500 od poniedziałku do piątku
• Godz. 700 - 1100 w soboty;
b) Stacje przeładunkowe w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecko i Biała Piska:
• Godz. 700 - 1500 od poniedziałku do piątku .
2. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę w innych dniach i godzinach, niż
określone w ust. 1 wymaga odrębnych uzgodnień z Zarządem Spółki.
3. Wyładunek Odpadów

1.

2.

3.

4.

§9
Waga brutto pojazdów wjeżdżających z odpadami na teren Spółki nie może
przekraczać 60 Mg, a odległość pomiędzy skrajnymi osiami pojazdu nie może
przekraczać 12 m.
Usługobiorca we własnym zakresie wyładowuje dostarczone odpady w miejscach
wskazanych przez obsługę Spółki i pod jej nadzorem. Usługobiorca zobowiązany jest
do przestrzegania poleceń obsługi Spółki w tym zakresie.
Wyładunek odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym lub niezgodnie z
zaleceniami obsługi Spółki skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów
na pojazd usługobiorcy, na jego koszt i ryzyko.
Pojazd usługobiorcy, którym dostarczono odpady powinien opuścić teren Spółki
niezwłocznie po wyładowaniu odpadów. W czasie przebywania pojazdu na terenie
Spółki, w pojeździe usługobiorcy nie mogą znajdować się osoby postronne.

III. Opłaty
§ 10
1. Opłata za przyjęcie odpadów jest naliczana przez Spółkę jako iloczyn wagi netto
odpadów oraz wynikającej z cennika usług, o którym mowa w § 11 ust. 1, 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 na teren Spółki. Do tak ustalonej ceny za przyjęcie
odpadów dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.
2. Opłata za świadczone usługi uiszczana jest przez usługobiorców na rachunek
bankowy Spółki w formie przelewów bankowych w terminach określonych w
umowach.
§ 11
1. Ceny za usługi świadczone przez Spółkę, do czasu uchwalenia przez Zgromadzenie
Wspólników cennika usług, na podstawie Uchwały Nr 2 / I / 2012 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Spółki, ustala Zarząd Spółki na podstawie zawartych
umów z usługobiorcami.
2. Z chwilą przyjęcia Cennika usług, zostanie on umieszczony przy wjeździe do Zakładu
w Siedliskach i Stacji przeładunkowych, a także na stronie internetowej Spółki
www.eko-mazury.elk.pl
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IV. Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)
§ 12
1. Odpady mogą być przyjmowane nieodpłatnie tylko i wyłącznie w Punktach
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, zlokalizowanych przy Zakładzie w Siedliskach
k/Ełku oraz przy Stacjach przeładunkowych w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku i
Białej Piskiej.
2. Odpady w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów odbierane będą w dniach i
godzinach pracy Zakładu w Siedliskach oraz Stacji przeładunkowych, od osób
fizycznych które dostarczą odpady pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej
3,5 tony.
3. Wykaz odpadów, jakie mogą być przyjęte nieodpłatnie w PDGO:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD.
- szkło opakowaniowe
- metale
- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie mogą zawierać
azbestu, papy, smoły itp.)
- odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.),
- popioły
- odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne
odpady zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne).
4. Podmiotami uprawnionymi do bezpłatnego przekazania odpadów są osoby fizyczne nie
prowadzące działalności gospodarczej, zamieszkujących na obszarze gmin będących
członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku.
5. Odpady przyjmowane nieodpłatnie mogą być ewidencjonowane przez obsługę wagi
przy wjeździe na teren Zakładu w Siedliskach k/Ełku i Stacji Przeładunkowych
zlokalizowanych w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku i Białej Piskiej.
6. Rozładunek nieodpłatnie przyjmowanych odpadów odbywa się siłami własnymi
dostarczającego odpady pod kontrolą pracownika Spółki, który wskaże miejsce do ich
umieszczenia

V. Obowiązki Spółki wobec usługobiorców.
§ 13
Spółka jest obowiązana wobec usługobiorców do:
a) pobierania opłat zgodnie z cennikiem usług;
b) zapewnienia sprawnego systemu ważenia dostarczonych przez usługobiorcę
odpadów;
c) przygotowania i wskazania usługobiorcy odpowiedniego miejsca przeznaczonego do
wyładowania odpadów;
d) zabezpieczenia możliwości dojazdu przez pojazd usługobiorcy do wskazanego
miejsca wyładowania odpadów;
e) oznakowania dróg na terenie Spółki w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania
się po nim pojazdów usługobiorców;
f) zapewnienia dezynfekcji kół pojazdów opuszczających teren Spółki;
g) zapewnienia kontroli ewidencji przekazywanych do Spółki odpadów;
h) pisemnego potwierdzenia usługobiorcy przyjęcia od niego odpadów na karcie
przekazania odpadów z wyszczególnieniem daty przyjęcia, ilości i rodzaju odpadów,
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a także wystawienia dokumentów księgowych będących podstawą pobranej opłaty;

VI. Postanowienia końcowe
§ 14
Wjazd usługobiorcy i osób fizycznych na teren Spółki jest jednoznaczny z zaakceptowaniem
przez niego przepisów i regulaminów obowiązujących w Spółce.
§ 15
Usługobiorca i osoba fizyczna odpowiada za szkody wyrządzone swoim postępowaniem
oraz niepodporządkowaniem się przepisom i regulaminom obowiązującym w Spółce na
ogólnych zasadach prawa cywilnego.

§ 16
Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:
a) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43 ze zm.);
b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm.);
c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jedn. Dz. U. z
2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.);
d) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 39, poz.
251 ze zm.),
e) 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.),
f) Decyzji Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Nr OŚ PŚ.7222.24.2011 z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem
odpadów obojętnych o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o
całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.
§ 17
1. Niniejszy Regulamin zostaje ustanowiony na czas nie określony i obowiązuje z chwilą
jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami „Eko-MAZURY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w trybie
przewidzianym dla jego ustanowienia.
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