REGULAMIN
PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH
W MIECHOWIE
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Zbierania Odpadów Problematycznych
w Miechowie, zwanego dalej PZOP.
§2
PZOP w Miechowie prowadzony jest przez MPGO sp. z o.o. z siedzibą ul. Barska 12,
30-307 Kraków
Dane kontaktowe PZOP : ul. Marii Konopnickiej 30, 32- 200 Miechów, tel. 41 3830285 lub kom.
785 011 080
§3
Do Punktu Zbierania Odpadów Problematycznych w Miechowie przyjmowane są nieodpłatnie odpady
komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
i Miasta Miechów.
Przy przekazaniu odpadów do PZOP właściciele nieruchomości powinni przedstawić dokument
potwierdzający miejsce zamieszkania (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport umowa najmu lokalu
itp.) oraz potwierdzenie opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni
miesiąc.
Oddający odpady ma obowiązek samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów i umieszczenia
ich w miejscu/kontenerze/pojemniku wskazanym przez przyjmującego odpady,
§4
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PZOP :
- odpady zielone ( tylko wtedy, gdy nie są kompostowane na nieruchomości – kompostowniki wykazane
w deklaracjach śmieciowych),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe np. meble, fotele, kanapy itp.
- odpady budowlano- remontowe z drobnych remontów, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia robót do starosty (w tym: drzwi, okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte opony (pochodzące wyłącznie od: rowerów, motorowerów, motocykli, kładów, samochodów
osobowych),
- inne drobne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np. środki
ochrony roślin i opakowania po tych środkach, zużyte termometry rtęciowe, świetlówki, lampy
fluoroscencyjne, przepracowane oleje itp.).
Szczegółowy wykaz rodzajów wraz z kodami odpadów przyjmowanych w Punkcie zawiera załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§5
Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30–14.30
w sobotę w godzinach: 7. 00– 12. 00
§6
Odpady mogą być dostarczane do Punktu pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 3,5 tony.
§7
Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PZOP, po sprawdzeniu zgodności
dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów; pracownik ma prawo
odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich ilość wskazuje na to, że nie zostały one wytworzone
w gospodarstwie domowym.
§8
Odpady dostarczane do PZOP nie mogą być zmieszane ( każdy rodzaj odpadu powinien być
przekazywany oddzielnie).
Opakowania z zawartością substancji niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki
ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone.
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego winny być przekazane do PZOP w całości –
nierozebrane.
Odpady, które nie spełniają tych wymogów nie będą przyjmowanie do Punktu lub będą
przyjmowane za odpłatnością, zgodnie z cennikiem obowiązującym u przedsiębiorcy
prowadzącego Punkt.
§9
Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz zawiera dane przekazującego odpady (imię
i nazwisko, nazwę zarządcy nieruchomości), adres zamieszkania lub siedziby oraz datę przyjęcia
odpadu, jego rodzaj, kod i wagę odpadu.
§ 10
W PZOP prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej ewidencja mieszkańców/właścicieli
nieruchomości przekazujących odpady do Punktu.
§ 11
Na teren PZOP nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady inne niż wymienione
w § 4 i załączniku nr 1 niniejszego regulaminu, jak również odpady pochodzące
z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 12
Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na
prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiana odpadów.

§ 13
Prowadzący PZOP w Miechowie prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013. 21) oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014.1923).
§ 14
Korzystający z PZOP zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 15
Niniejszy regulamin obwiązuje do dnia 31.12.2018r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych w Miechowie

Prowadzący PZOP zobowiązuje się do przyjmowania w Punkcie odpadów o kodach
wymienionych poniżej :
1) 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo
toksyczne i toksyczne)
2) 16 01 03 Zużyte opony (pochodzące tylko od rowerów, motorowerów, motocykli,
kładów, samochodów osobowych)
3) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
4) 17 01 02 Gruz ceglany
5) 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
6) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
7) 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
8) 17 02 01 Drewno
9) 17 02 02 Szkło
10) 17 02 03 Tworzywa sztuczne
11) 17 03 80 Odpadowa papa
12) 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
13) 17 04 02 Aluminium
14) 17 04 03 Ołów
15) 17 04 04 Cynk
16) 17 04 05 Żelazo i stal
17) 17 04 06 Cyna
18) 17 04 07 Mieszaniny metali
19) 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
20) 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
21) 20 01 13* Rozpuszczalniki
22) 20 01 14* Kwasy
23) 20 01 15* Alkalia
24) 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
25) 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne
i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
26) 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
27) 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
28) 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
29) 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
30) 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne

31) 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione
w 20 01 27
32) 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
33) 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
34) 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te
baterie
35) 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
36) 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
37) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
38) 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
39) 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
40) 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
41) 20 02 01 Odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji (odpady zielone)
42) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Załącznik nr 2 do Regulaminu Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych w Miechowie

Formularz przyjęcia odpadów

……………………..

……………..…………………….

Nr karty

miejscowość, data

Posiadacz odpadów przekazujący odpady
…………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko lub nazwa Zarządcy

…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania lub siedziby
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadu (Mg)

Potwierdzenie przyjęcia odpadów :
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby przyjmującej odpady

…………………….

