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I. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług
świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółkę z o.o. z siedzibą
w Chełmie przy ul. ks. P. Skargi 11 na rzecz Dostawców w zakresie unieszkodliwiania
i składowania odpadów poprzez przyjęcie odpadów azbestowych. Podstawą ustanowienia
regulaminu jest zatwierdzona przez Marszałka Województwa Lubelskiego Instrukcja
eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych (RŚ.V.LG.76384/1/09).
§2
1. Odpady będą przyjmowane wyłącznie od Dostawców, którzy posiadają waŜne
zezwolenie na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych lub transport odpadów
niebezpiecznych ADR, w tym odpadów o kodach: 17 06 01* i 17 06 05*.
2. Z usług świadczonych przez Spółkę mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy złoŜą
zlecenie przyjęcia odpadów azbestowych wraz z aktualnymi dokumentami firmowymi:
KRS, REGON, NIP oraz stosownymi zezwoleniami z zakresu usuwania i transportu
azbestu. Przed dokonaniem dostawy odpadów zlecenie powinno być potwierdzone
przez Spółkę.
3. Jednorazowo Spółka moŜe przyjąć do 10 Mg odpadów azbestowych.
II. Zasady korzystania z usług
A.

Rodzaje odpadów
§3

1. Dopuszcza się przyjmowanie następujących rodzajów odpadów:
− materiały izolacyjne zawierające azbest
– 17 06 01*
− materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 17 06 05*.
2. Przed przyjęciem odpadów Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Podstawową
charakterystykę odpadów, wymaganą na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur
dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu. (Dz.U.2005 Nr 186
poz. 1553 z późn. zmianami).
3. Rodzaj i kod przyjmowanych odpadów powinny być wpisane do prawidłowo wypełnionej
karty przekazania odpadu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
24 lutego 2006 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów –
Dz.U.2006 Nr 30 poz. 213) i dostarczonej obsłudze przed rozpoczęciem waŜenia.
4. W przypadku przekazywania odpadów innych niŜ deklarowane, nie przyjmowanych przez
Spółkę, załadunek wyładowanych odpadów na pojazd Dostawcy odbędzie się na jego
koszt i ryzyko.
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5. Przekazywany odpad powinien być opakowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U.2004 Nr 71 poz. 649) w następujący sposób:
− płyty i kawałki płyt azbestowo-cementowych „twarde” szczelnie zawinięte w folię
polietylenową i trwale związane z paletą. Paleta powinna być w dobrym stanie
technicznym, umoŜliwiającym prace przeładunkowe.
− rury azbestowo-cementowe umieszczone w szczelnym rękawie z folii polietylenowej,
− pokruszone odpady budowlanych wyrobów azbestowo-cementowych umieszczone
w workach z foli polietylenowej.
Opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte (zgrzewem ciągłym lub taśmą
klejącą) i oznakowane w sposób trwały, nie ulegający zniszczeniu pod wpływem
czynników atmosferycznych i mechanicznych. Wzór oznakowania zawiera załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
6. Przed przyjęciem odpadów obsługa składowiska powinna sprawdzić prawidłowość,
szczelność, czystość i oznakowanie opakowania oraz stan techniczny palet.
7. Brak odpowiedniego oznakowania odpadów zawierających azbest lub uszkodzone
opakowanie mogą stanowić powód odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów.
B. Godziny przyjmowania odpadów
§4
1. Odpady azbestowe przyjmowane są przez Spółkę w dni robocze w godz. 700-1500 po
wcześniejszej awizacji przyjazdu i potwierdzeniu zlecenia przyjęcia, co najmniej z 24
godzinnym wyprzedzeniem.
2. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę w innych dniach i godzinach niŜ
określone w ust. 1 wymaga odrębnych uzgodnień z władzami Spółki.
C. Rozładunek odpadów
§5
1. Dopuszcza się dostawę odpadów pojazdami o długości, umoŜliwiającej ich zwaŜenie na
platformie wagowej o długości 9,5 m. W pozostałych przypadkach ewentualna dostawa
powinna być uzgodniona z kierownictwem Spółki.
2. Dostawę odpadów naleŜy realizować samochodami z zabudową skrzyniową.
3. Pojazd Usługobiorcy, którym dostarczono odpady powinien opuścić teren składowiska
niezwłocznie po wyładowaniu odpadów. W czasie dostarczania odpadów w pojeździe
Usługobiorcy nie mogą znajdować się osoby postronne.
D. Opłaty
§6
1. Opłata za przyjęcie odpadów ustalana jest jako iloczyn wagi netto odpadów oraz ceny
jednostkowej netto dla danego rodzaju odpadów, wynikającej z cennika usług lub
z odrębnej umowy pomiędzy Dostawcą a Spółką. Do tak ustalonej ceny za przyjęcie
odpadów dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.
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2. Wagę odpadów określa się na podstawie wskazań wagi „Schenck”, stanowiącej wspólne
wyposaŜenie Składowiska Odpadów Azbestowych i Składowiska Odpadów
Komunalnych.
3. Cennik usług umieszczony jest w budynku wagowym Składowiska Odpadów
Komunalnych a takŜe znajduje się w siedzibie Spółki i jest do wglądu Dostawców.
III. Obowiązki Spółki wobec usługobiorców
§7
Spółka jest obowiązana wobec Dostawców do:
1) pobierania opłat zgodnie z cennikiem usług;
2) zapewnienia sprawnego systemu waŜenia dostarczonych przez Dostawcę odpadów;
3) przygotowania i wskazania Dostawcy odpowiedniego miejsca przeznaczonego do
wyładowania odpadów;
4) zabezpieczenia moŜliwości dojazdu przez pojazd Dostawcy do wskazanego miejsca
wyładowania odpadów;
5) zapewnienia kontroli ewidencji przekazywanych odpadów;
6) prowadzenia nadzoru i ochrony terenu składowiska;
7) pisemnego potwierdzenia Dostawcy przyjęcia od niego odpadów, z wyszczególnieniem
daty przyjęcia, ilości i rodzaju odpadów;
IV. Postanowienia końcowe
§8
Dostawca odpowiada za szkody wyrządzone niewłaściwym postępowaniem oraz
niepodporządkowaniem się przepisom i regulaminom obowiązującym w punkcie na ogólnych
zasadach prawa cywilnego.
§9
Wjazd Dostawcy na teren składowiska jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego
przepisów i regulaminów obowiązujących na Składowisku Odpadów Azbestowych.
§ 10
Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2009 roku.
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Załącznik Nr 1
Wzór oznakowania

h 1= 40% H

H

a
UWAGA !
ZAWIERA AZBEST !

h 2= 60% H

Wdychanie pyłu azbestu
stanowi
niebezpieczeństwo
dla zdrowia !
Postępuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący
sposób:
a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm
wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,
b) oznakowanie powinno składać się z dwóch części:
górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,
dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na
czerwonym tle,
c) jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem
"zawiera krokidolit/azbest niebieski".
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