REGULAMIN
Składowiska Odpadów oraz Instalacji Komunalnej w Knurowie
§1
1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów dostarczanych na Składowisko
Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonym sektorem III dla
składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz Instalacji Komunalnej
znajdujące się przy ul. Szybowej 44 w Knurowie.
2. Odpady na instalacje przyjmowane są zgodnie z posiadanymi decyzjami/pozwoleniami,
instrukcjami eksploatacji oraz przepisami prawnymi.
3. Korzystający z powyższych instalacji zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania
niniejszego regulaminu.
4. Obiekt jest monitorowany.

§2
1. Przyjęcia odpadów na instalacje dokonuje upoważniony pracownik instalacji.
2. Przyjęcia odpadów na instalacje dokonuje się po sprawdzeniu rodzaju odpadów, składu
i ich klasyfikacji oraz po zważeniu na legalizowanej wadze.
3. Dostawca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przede wszystkim przepisów:
a. ustawy o odpadach
b. ustawy prawo ochrony środowiska
c. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
d. oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
e. przepisów w zakresie bezpieczeństwa higieny i pracy
4. Korzystający z instalacji zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń
upoważnionego pracownika instalacji.
5. Zakazuje się przyjmowania odpadów:
a. występujących w postaci ciekłej, zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy
całkowitej,
b. o właściwościach wybuchowych, trujących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub
łatwopalnych,
c. medycznych i weterynaryjnych,
d. powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności
dydaktycznej, które są nie zidentyfikowane lub nowe, i których oddziaływanie na
środowisko jest nieznane;
e. przeznaczonych do składowania pochodzących spoza terenu województwa
śląskiego.

§3
Godziny pracy instalacji
1. Przyjmowanie odpadów na instalację odbywa się w godzinach:
• poniedziałek – piątek 600- 2000
• sobota – nieczynne nie dotyczy dostaw odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOKa) zgodnie z odrębnym regulaminem

2. Przyjmowanie odpadów niebezpiecznych (azbest) odbywa się w godzinach:
• poniedziałek – piątek 600-1500
• sobota – nieczynne
3. W szczególnych przypadkach i uzasadnionych względami losowymi odpady mogą być
przyjęte w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem
instalacji.

§4
Rozładunek odpadów
1. Warunkiem przyjęcia odpadów jest:
a. awizacja odpadów z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze);
b. dostarczenie ich środkami transportu w sposób zabezpieczający przed
rozwiewaniem i wyciekami oraz zgodnie z wymogami sanitarnymi.
2. Podstawą przyjęcia odpadów jest posiadanie przez Dostawcę numeru rejestrowego BDO.
3. Instalacja ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
a. skład odpadów jest niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy ich odbiorze;
b. Dostawca nie posiada numeru rejestrowego w BDO;
c. stopień uwodnienia przekracza ustawowe 95%;
d. odpady są dostarczane beczkowozami, w beczkach itp.;
e. w przypadku stwierdzenia, że dostarczone odpady zawierają odpady niebezpieczne
lub nie dopuszczone do przyjęcia zgodnie z posiadanymi przez instalację decyzjami;
f. Dostawca nie przekazał instalacji dokumentów tj. testów zgodności odpadów,
podstawowej charakterystyki odpadów, oświadczenia jeżeli dany rodzaj odpadów
tego wymagał zgodnie z przepisami;
oraz ma prawo zawiadomić o tym fakcie Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska
w Katowicach.
4. W przypadku, gdy Dostawca rozładuje odpady, a upoważniony pracownik instalacji
stwierdzi, że rodzaj odpadu jest niezgodny z deklarowanym:

5.
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a. które również można przyjąć na instalację zgodnie z posiadanymi decyzjami, instalacja
może przekwalifikować rodzaj odpadu oraz zmienić stawkę za jego przyjęcie. Jednakże,
gdy Dostawca nie wyrazi na to zgody, to odpady zostaną ponownie załadowane na
środek transportu Dostawcy za odpłatnością – zgodnie z cennikiem obowiązującym na
instalacji;
b. których nie można przyjąć na instalację zgodnie z posiadanymi decyzjami, odpady
zostaną ponownie załadowane na środek transportu Dostawcy za odpłatnością –
zgodnie z cennikiem obowiązującym na instalacji.
W przypadku, gdy Dostawca nie będzie chciał usunąć niezgodnej partii odpadów, zrobi to
instalacja, przy czym Dostawca poniesie wszystkie jego koszty. W przypadku braku
uregulowania faktury za usunięcie odpadów instalacja będzie dochodzić zwrotu
poniesionych kosztów oraz odszkodowania uzupełniającego na drodze postępowania
sądowego oraz powiadomi o tym zdarzeniu Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska
w Katowicach.
Instalacja ma prawo do zmiany klasyfikacji odpadów segregowanych na niesegregowane
w przypadku, gdy stanowią zanieczyszczenia szczególnie organiczne i inne.
Na okoliczności wymienione w niniejszym § zostanie sporządzony stosowny protokół.
Składowanie odpadów odbywa się na kwaterach i sektorach.

10. Rozładunek dostarczonych odpadów odbywa się w wyznaczonych miejscach w zależności
od ich przeznaczenia tj: hala segregacji, składowisko/kwatera/sektor
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Ruch pojazdów i maszyn na instalacji
Udostępnia się wjazd i przebywanie na instalacji osobom dowożącym odpady lub
posiadającym zgodę wydaną przez Zarząd Spółki.
Dostawca zobowiązany jest do poruszania się na terenie instalacji w kamizelce
odblaskowej oraz posiadania zakrytego obuwia.
Dostawca odpadów ma obowiązek zatrzymać pojazd na wadze, a następnie przekazać
pracownikowi instalacji dokumenty dotyczące dostarczonego odpadu.
Na terenie instalacji obowiązuje ruch zgodny z oznakowaniem pionowym i poziomym.
W przypadku zagrożenia należy opuścić instalację drogami i w kierunku wskazanym przez
znaki „DROGA EWAKUACYJNA”.
Opuszczenie terenu instalacji przez pojazdy, które dostarczyły odpady obowiązkowo musi
przebiegać przez brodzik dezynfekcyjny.
Zakazuje się na teren instalacji wjazdu pojazdów osobowych oraz osobowych z przyczepką
– nie dotyczy dostaw odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOKa).
Dostawcy w ramach dostawy odpadów do PSZOKa zobowiązani są również do
przestrzegania zasad określonych niniejszym regulaminem.

§6
Opłaty
1. Opłaty za dostarczone odpady dokonywane są według legalizowanej wagi znajdującej się
na instalacji zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na tablicy ogłoszeń lub na
warunkach określonych w umowie.
2. Opłaty dokonuje się w kasie lub na warunkach określonych w umowie.
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Inne zalecenia
Na terenie instalacji obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia.
W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie przystąpić do gaszenia ognia
sprzętem przeciwpożarowym, a w razie konieczności wezwać Straż Pożarną.
Przebywanie w rejonie pracy sprzętu, jak równie przebywanie na terenie instalacji osób nie
zatrudnionych jest surowo wzbronione.
Surowo zabronione jest na terenie całej instalacji palenie papierosów (poza wyznaczonymi
miejscami), ognia, jak równie używanie urządzeń mogących spowodować pożar.
Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane.
W przypadku niestosownego zachowania się osób dostarczających odpady na instalację,
wykraczającego poza normy niezgodne z zasadami współżycia społecznego w stosunku do
pracowników instalacji lub klientów/kontrahentów – instalacja może odmówić przyjęcia
odpadów.
W przypadku niestosowania się osób dostarczających odpady na instalację do poleceń
ochrony, pracowników instalacji lub naruszania zasad bezpieczeństwa na obiekcie, osoby
te mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu instalacji.

§8
Informacja
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
PreZero Recycling Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.
Szybowej 44, 44-193 Knurów informuje, że:
1. administratorem danych jest PreZero Recycling Południe sp. z o.o.;
2. dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem, w którym zostały przekazane;
3. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,
podającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, do ich usuwania oraz
poprawiania;
4. podanie danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe w przypadku załatwienia konkretnej
sprawy czy podpisania umowy.

§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji o Instalacji udziela Kierownik instalacji.
2. W przypadku nie zastosowania się do niniejszego Regulaminu upoważniony pracownik
instalacji ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.
3. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Spółki, drogą pocztową na adres:
PreZero Recycling Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.
Szybowej 44, 44-193 Knurów lub elektroniczną: recycling.poludnie@prezero.com telefon
do kontaktu instalacja 32/3355060-61.

