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Regulamin świadczenia usług publicznych 

w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin świadczenia usług publicznych przez Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie, zwany 

dalej „Regulaminem", określa zasady korzystania z usług świadczonych na rzecz usługobiorców przez 

Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie oraz obowiązki tego Związku wobec odbiorców 

świadczonych  usług. 

 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Związku - rozumie się przez to Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie, 

2) Zakładzie - rozumie się przez to Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, na który 

składa się stacja przeładunkowa w Mielenku, stacja przeładunkowa w Mokrawicy, stacja przeładunkowa w 

Świnoujściu, w odniesieniu, do którego Związek posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Decyzja Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego znak: WRiOS.II.MG-7740/11/12/09), 

3) Obszarze działania Zakładu - rozumie się przez to zasięg terytorialny świadczenia usług publicznych, 

którym jest teren gmin - Członków Związku, 

4) Usługobiorcy - rozumie się przez to: 

a) przedsiębiorców dostarczających odpady, posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w obszarze działania 

Zakładu i transportu odpadów, ustalające Zakład, jako miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

b) wytwórców odpadów z obszaru działania Zakładu uprawnionych do przekazywania odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

c) Gminy, jako nadzorującej gospodarkę odpadami komunalnymi w zakresie powierzenia zadań podmiotom 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

5) Cenniku - rozumie się przez to cennik ustalony uchwałą Zgromadzenia Związku, określający stawkę netto 

za przyjęcie odpadu o określonym kodzie w zł/Mg, obowiązujący w dacie przyjmowania odpadów 

stosownie do postanowień uchwały. 

 

§ 3 

1. Usługą publiczną świadczoną przez Związek w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

gospodarce komunalnej jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców na terenie Związku w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi, powierzona Związkowi. 

2. Celem działalności Związku jest zapewnienie przyjmowania odpadów od Usługobiorców i zapewnienie 

utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

 

§ 4 

1. Do Zakładu przyjmowane są odpady od Usługobiorców, z którymi Związek zawarł stałą umowę w formie 

pisemnej, której przedmiotem jest przyjmowanie odpadów. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 może być zawarta z podmiotami, które spełniają warunek określony w § 

2 pkt 4 lit. a niniejszego Regulaminu oraz musi uwzględniać wymogi zawarte w przepisach wymienionych § 

4 niniejszego Regulaminu. 

3. Podpisanie umowy z Usługobiorcą następuje po złożeniu pisemnego wniosku na drukach obowiązujących 

w Związku lub podania oraz spełnieniu wymogów technicznych i prawnych określonych przez Związek; w 

większości przypadków niezbędne jest okazanie tytułu prawnego do nieruchomości, której usługa dotyczy. 

4. Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia przez 

Związek lub Usługobiorcę z zachowaniem okresu ustalonego w umowie. 
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5. Rozpoczęcie wykonania usługi następuje po zawarciu pisemnej umowy między Związkiem i 

Usługobiorcą, a w wyjątkowych przypadkach umowy ustnej. 

6. Rozwiązanie umowy zawartej na piśmie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Szczegółowe 

warunki oraz formy rozwiązania umowy strony ustalają w umowie. 

7. Do Zakładu przyjmowane są również odpady od Usługobiorców, z którymi Związek nie zawarł umowy, o 

której mowa w ust. 1, o ile dostarczą kartę przekazania odpadu oraz kartę podstawowej charakterystyki 

odpadu i uiszczą opłatę, w sposób wskazany w § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

8. Do Zakładu nie są przyjmowane odpady inne niż wymienione wg kodów w cenniku. 

 

 

II. Zasady korzystania z usług 

 

A. Obowiązki Zakładu 

 

§ 5 

1. Do obowiązków Związku należy: 

1) zawarcie - na wniosek Usługobiorcy - umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 

2) świadczenie usług na podstawie zawartych umów i zleceń zgodnie z ustalonymi w nich warunkami i przy 

przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, 

3) zapewnienia sprawnego systemu ważenia i klasyfikowania dostarczanych przez usługobiorcę odpadów, 

4) przygotowania i wskazania usługobiorcy odpowiedniego miejsca przeznaczonego do wyładunku 

odpadów, 

5) pisemnego potwierdzenia przyjęcia odpadów od usługobiorcy na karcie przekazania odpadów oraz 

wystawienia dokumentów księgowych będących podstawą rozliczeń, 

6) zapewnienia na terenie Zakładu utwardzonego dojazdu, na którym Usługobiorca będzie mógł dokonywać 

manewrów związanych z dojazdem i wyładunkiem zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i wymogami 

przepisów ruchu drogowego, 

7) właściwego oznaczenia dróg wewnętrznych i technologicznych na terenie Zakładu, 

8) zapewnienia dezynfekcji kół pojazdów opuszczających Zakład, 

9) zapewnienia kontroli odbieranych odpadów, 

10) prowadzenia nadzoru i ochrony terenu Zakładu, 

11) właściwa eksploatacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym wszelkich obiektów strategicznych, 

stanowiących majątek Związku, 

12) windykacja należności za usługi od Usługobiorców, którzy nie regulują ich w terminach określonych w 

umowach lub fakturach, 

13) pełna obsługa klientów w sprawach świadczonych usług (zawieranie umów, przyjmowanie skarg i 

wniosków oraz reklamacji). 

2. Dla zapewnienia realizacji obowiązków, o którym mowa w ust. 1, Związek zobowiązany jest do 

sumiennej dbałości o stan techniczny instalacji. 

 

B. Zasady przyjmowania odpadów 

 

§ 6 

1. Zapewnienie przyjmowania odpadów od Usługobiorców odbywa się na podstawie zawartej przez 

Związek z Usługobiorcą umowy, zgodnie z którą Związek zobowiązuje się przyjmować odpady dostarczane 

przez Usługobiorcę, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do wniesienia opłat na rzecz Związku. 

2. Przyjmowanie odpadów do Zakładu odbywa się w następujący sposób: 

1) pojazd z odpadami jest kierowany po wjeździe na teren Zakładu na wagę, 

2)  pracownik obsługujący wagę sprawdza rodzaj znajdujących się na pojeździe odpadów i po 

ustaleniu rodzaju odpadów kieruje pojazd do odpowiedniego dla danego rodzaju odpadów miejsca 

wyładunku, 

3) każdy pojazd na terenie Zakładu winien poruszać się po oznaczonych drogach technologicznych, 

4)  po rozładunku a przed opuszczeniem terenu Zakładu każdy pojazd powinien jeszcze raz przejechać 

na wagę celem ponownego dokonania ważenia, 
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5) przed opuszczeniem zakładu a po ponownym ważeniu każdy pojazd przejeżdża przez brodzik 

dezynfekcyjny, 

6) kierujący pojazdami na terenie Zakładu powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a podczas 

poruszania się po terenie Zakładu i wykonywania wyładunku odpadów, stosować się do poleceń 

wydawanych przez pracowników Zakładu.     

 

 

§ 7 

1. Przekazanie i przyjmowanie odpadów następuje zgodnie z obowiązującymi w trakcie wykonywania 

umowy przepisami prawa, zezwoleniami, wymaganymi określonymi przez powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa oraz pozwoleniem zintegrowanym uzyskanym przez Związek na prowadzenie Zakładu. 

2. Związek w ramach prowadzonego Zakładu ma prawo weryfikacji odpadów celem ustalenia zgodności 

przekazywanych odpadów z informacjami zawartymi w „Karcie podstawowej charakterystyki odpadu”. 

Weryfikacja polega na oględzinach odpadów przed i po rozładunku, a także sprawdzeniu zgodności 

przekazywanych odpadów z „Kartą podstawowej charakterystyki odpadu”. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności przekazywanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce 

Związek ma prawo odmówić przyjęcia odpadów do Zakładu. 

3. W razie niewykonania przez Usługobiorcę zobowiązań określonych w umowie, a dotyczących realizacji 

obowiązków ustawowych oraz zasad przyjmowania odpadów albo w przypadku zaległości z zapłatą opłat, 

Związek może odmówić przyjęcia przekazywanych odpadów, a w sytuacjach zdefiniowanych przez 

przepisy prawne obligatoryjnie nie przyjmuje odpadów. 

4. Usługobiorca dostarcza odpady transportem spełniającym wymogi określone przepisami prawa w 

zakresie transportu odpadów. 

5. Do Zakładu przyjmowane są odpady dostarczane przez Usługobiorcę na podstawie karty przekazania 

odpadów sporządzonej przez Usługobiorcę. 

 

§ 8 

1. Klasyfikacja odpadów do grupy rodzajowej przeprowadzana jest, w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

przez uprawnionego pracownika Zakładu przy udziale Usługobiorcy, który pisemnie potwierdza dokonanie 

tej czynności. 

2. Podstawą klasyfikacji, o której mowa w ust. 1 jest zgodność odpadów z informacjami zawartymi w karcie 

podstawowej charakterystyki odpadów danej grupy. 

 3. Karta podstawowej charakterystyki odpadów zatwierdzana jest przez Usługobiorcę i Związek. 

 

§ 9  

1. Ilość przyjmowanych odpadów ustalana jest na podstawie wskazań wagi elektronicznej. 

2. Za ilość, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się różnicę (waga netto) pomiędzy wskazaniami wagi 

elektronicznej przy wjeździe (waga brutto) i przy wyjeździe (tara). Waga netto liczona jest w Mg. 

 

§ 10  

Przed rozpoczęciem ważenia Usługobiorca jest zobowiązany przekazać obsłudze Zakładu wymagane 

dokumenty, a w szczególności: 

1) Karty przekazania odpadów, 

2) Karty podstawowej charakterystyki odpadów oraz okresowe testy zgodności, jeżeli zachodzi taka 

konieczność zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. 

U- z 2005 r. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.). 

 

 

C. Opłaty i rozliczenia 

 

§11  

1. Opłata za przyjęcie odpadów jest naliczana jako iloczyn wagi netto ustalanej w sposób określony w § 9 

ust. 2 niniejszego Regulaminu i stawki określonej w cenniku dla odpadów o określonym kodzie, zawartym 
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w corocznej Uchwale Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R –XXI. Do tak ustalonej opłaty dolicza się 

podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

2. Cennik jest dostępny na stronie www.czg.nowogard.pl. Informacje w sprawie cennika usługobiorca może 

uzyskać pod numerem telefonu 91 3927121 

 

§12  

1. Rozliczenia z tytułu przyjętych odpadów z Usługobiorcami, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu następuje według zasad określonych w zawartej z nimi umowie. 

2. Usługobiorcy, o których mowa w § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu uiszczają opłatę za przyjęcie 

odpadów po ich przekazaniu, przed opuszczeniem Zakładu w kasie Związku, w Słajsinie, stacjach 

przeładunkowych w Świnoujściu, Mokrawicy i Mielenku Drawskim 

 

 

D. Godziny przyjmowania odpadów 

 

§13  

Odpady przyjmowane są przez Zakład we wszystkie dni robocze oraz w soboty, w godzinach: 

1) RZGO Słajsino: poniedziałek – piątek, godz. 7 – 17
45

; sobota, godz. 7 - 14
45

, 

2) SPO Świnoujście; poniedziałek – piątek, godz. 7 – 14
45

; sobota, godz. 7 – 14
45

, 

    w sezonie od 1 lipca do 31 sierpnia w dniach: poniedziałek; środa, piątek w godz. 7 - 17
45

 

3) SPO Kamień Pomorski (Mokrawica): poniedziałek – piątek, godz. 7 – 14
45

; sobota, godz. 7 – 14
45 

4) SPO Mielenko Drawskie: poniedziałek – piątek, godz. 7 – 14
45

; sobota, godz. 7 – 14
45 

 

 

III. Skargi i wnioski. 

 

§ 14  

1.Skargi i wnioski może składać każdy Usługobiorca w interesie własnym, a także w interesie społecznym. 

2.O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje treść pisma. 

3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania. 

4. Skargi rozpatrywane są przez pracowników Zakładu odpowiedzialnych za ich rozpoznawanie i 

załatwianie. 

5. W sprawach skarg i wniosków mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa, jak również Instrukcja kancelaryjna, o ile została przyjęta w Zakładzie. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

§15  

1. Usługobiorca odpowiada na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone swoim 

działaniem lub zaniechaniem, w szczególności będące następstwem naruszenia zasad wynikających z 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wjazd usługobiorcy na teren Zakładu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

§16  

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem korzystania z usług publicznych w rozumieniu art.13 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), 

uwzględniającym zasady wynikające z przepisów: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz., U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 

późn. zm.), 

b) ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 

236, poz.2008 z późn. zm.), 
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d) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 

1553 z późn. zm.), 

e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.   U. z 

2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Zakład oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, które korzystają z usług publicznych, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie. 

§17  

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zarząd Związku. 

2. Regulamin  udostępniony jest   do   publicznej   wiadomości   w   Zakładzie  oraz w siedzibie Związku w 

godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.czg.nowogard.pl. 

 


