Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 38/2015 Wójta Gminy Rusiec
z dnia 24 lipca 2015 r.

INSTRUKCJA
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych
w Ruścu
§1
1. INSTRUKCJA określa szczegółowe zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Zbiórki
Odpadów
Segregowanych i Wielkogabarytowych w Ruścu - zwanego dalej GPZOSiW.
2. GPZOSiW na terenie gminy zlokalizowany jest w miejscowości Rusiec.
3. Do GPZOSiW przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące
z nieruchomości z terenu Gminy Rusiec.
4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik GPZOSiW.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
6. Odpady przyjmowane są do GPZOSiW nieodpłatnie.
7. Korzystający z GPZOSiW zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszej
Instrukcji.
§2
Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych przyjmowane są
segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie
zamieszkałych z terenu Gminy Rusiec. Przy czym od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
przyjmowane będą wyłącznie odpady komunalne, tj. z wyjątkiem odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osoba dostarczająca
odpady do GPZOSiW winna wylegitymować się dokumentem potwierdzającym miejsce
zameldowania, (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce
zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp) lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych
dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości/umową najmu lokalu.
§3
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do GPZOSiW:
a) Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32;
b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*,
20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 28, 20 01 30;
c) Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34;
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36;
e) Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, w tym elementy stolarki (okna i drzwi wraz z
szybami w całości);
f) Odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17;
g) Zużyte opony o kodzie 16 01 03;
h) Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;
i) Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02;

j) Opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01;
k) Odzież o kodzie 20 01 10;
l) Drewno inne niż wymienione w 20 01 29;
ł) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popiół, żużel) o kodzie 20 03 99
m) Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01.

§4
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych czynny jest:
1. W miesiącach: kwiecień – październik:
- w każdy środę od 10:00 – 18:00,
- w pierwszą sobotę miesiąca od 09:00 – 15:00.
2. W miesiącach: listopad – marzec:
- w każdy środę od 9:00 – 16:00,
- w pierwszą sobotę miesiąca od 09:00 – 15:00.
§5
Odpady wymienione w § 3 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia,
ludzi i środowiska. Sposób gromadzenia odpadów określa się według niżej wymienionych zasad:
a) Przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240 l;
b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce
do magazynowania odpadów lub kontener;
c) Zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l;
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce do magazynowania
odpadów lub kontener;
e) Odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener;
f)
Odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m3;
g) Zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener;
h) Opakowania ze szkła – pojemnik o pojemności 1,5 m3 (typ IGLOO);
i)
Opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typ SIATKA);
j)
Opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m3;
k) Odpady ulegające biodegradacji – przystosowany kontener do magazynowania odpadów.;
l)
Odzież – pojemnik o pojemności 1,1 m³;
ł)
Drewno inne niż wymienione w 20 01 29 – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów
lub kontener;
m) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popiół, żużel) – pojemnik
o pojemności 1,1 m³ lub kontener.
§6
Odpady dostarczane do GPZOSiW nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po
substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.) winny być
nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do GPZOSiW w ramach pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku
w Gminie. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
§7
Na teren GPZOSiW nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 3 niniejszej Instrukcji.
§8
Obsługa GPZOSiW ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami

prawa oraz mogłoby zagrozić zdrowiu i życiu ludzi.
§9
Obsługa GPZOSiW nie dokonuje rozładunku dostarczanych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce
gdzie należy złożyć przywiezione odpady.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 38/2015 Wójta Gminy Rusiec
z dnia 24 lipca 2015 r.

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW

Nr formularza:

Osoba przekazująca odpady:
Imię i nazwisko:
Adres:
Pesel:
Nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy
przekazującego odpady: 1)
Przekazanie odpadów:
Data przyjęcia odpadów:
Źródło pochodzenia odpadów: 2)
Kod odpadów:
Rodzaj odpadów:
Data i podpis przyjmującego odpady:

Podpis osoby przekazującej odpady:

1)

Wypełniać tylko w przypadku, gdy osoba działa w imieniu przedsiębiorcy.

2)

Miejsce wytworzenia odpadów: nieruchomość zamieszkała lub niezamieszkała.

