
 
Regulamin z dnia 1 czerwca 2011 roku dotyczący odbioru 

niesegregowanych i wstępnie 
posegregowanych odpadów komunalnych obowiązujący w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej w Besku 
 

Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad odbioru 
niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 
wstępnie posegregowanych z terenu nieruchomości, zwanych dalej 
Zleceniodawcą, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, zwanego 
w dalszej części regulaminu – Zakładem. 

I. Rodzaje worków obowiązujących Zleceniodawców 
obsługiwanych przez  Zakład 

1. Worki. 
1.1. Wszystkie worki zawierają następujące oznakowanie: 

a) Nazwę Zakładu, 
b) Opis przeznaczenia, 
c) Określenie rodzaju odpadów gromadzonych w workach. 

1.2. Wszystkie rodzaje worków dostępne są w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Besku, ul. Starowiejska 99.  

1.3. Rodzaje, kolory oraz przeznaczenie dystrybuowanych przez 
Zakład oznakowanych worków: 
a) Kolor czarny – przeznaczone do gromadzenia 

niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych  
o pojemności 80l, 

b) Kolor żółty – worki o pojemności 120l, przeznaczone do 
gromadzenia odpadów wstępnie posegregowanych: 
tworzyw sztucznych, metali oraz papieru, 

c) Kolor zielony – worki o pojemności 80l, przeznaczone do 
gromadzenia odpadów wstępnie posegregowanych: szkła.  
 

II. Sposób gromadzenia i odbioru odpadów. 
1. Zasady gromadzenia odpadów. 
1.1. Niesegregowane zmieszane odpady komunalne można 

gromadzić tylko w czarnych oznakowanych workach, 
dystrybuowanych przez Zakład. 

1.2. W przypadku wytworzenia na terenie nieruchomości 
niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 
większej niż czarnych worków, Zleceniodawcy mogą odpłatnie 
nabyć dodatkowe czarne oznakowane worki w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Besku, ul. Starowiejska 99. 

1.3. Wstępnie posegregowane odpady można gromadzić tylko  
i wyłącznie w workach zgodnych z ich przeznaczeniem, o których 
mowa w Rozdz. I pkt. 1 ppkt. 1.3. lit. b, c. 

1.4. Każdy mieszkaniec nieruchomości (posesji) Zleceniodawcy 
otrzyma na każdy miesiąc w roku 1 szt. oznakowanego worka 
koloru czarnego o pojemności 80l oraz nieodpłatnie wg 
zapotrzebowania oznakowane kolorowe worki do gromadzenia 
odpadów wstępnie wysegregowanych. 

1.5. Cena za czarny worek określona jest w aktualnie obowiązującym 
cenniku Zakładu. 

 
2. Zasady odbioru odpadów. 
2.1. Niesegregowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady 

wstępnie posegregowane odbierane są z częstotliwością 
ustaloną przez Zakład w harmonogramie odbioru odpadów, 

2.2. W uzasadnionych przypadkach (np. z powodu dnia ustawowo 
wolnego od pracy, awarii technicznej, siły wyższej, itp.), termin 
wywozu może ulec zmianie, o czym Zleceniodawcy zostaną 
powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 
www.besko.pl lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Besku. 

2.3. Wystawione inne worki niż worki, o których mowa w Rozdz. I 
pkt. 1 ppkt. 1.3. lit. a, b, c lub worki, w których będą się 
znajdować odpady inne niż zgodne z ich oznaczeniem będą 
pozostawiane na granicy nieruchomości Zleceniodawcy w celu 
ponownego przesegregowania. 

 

3. Usługi dodatkowe. 
Oprócz zbiórki śmieci w systemie workowym zgodnie  
z harmonogramem odbioru odpadów organizowane są 
okresowe zbiórki opon, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku,  
ul. Starowiejska 99 znajdują się kontenery na zużyte opony, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz budowlany, złom  
i odpady wielkogabarytowe dostępne dla mieszkańców gminy 
Besko. 

 
4. Obowiązki Zleceniodawcy. 
4.1. Do obowiązków Zleceniodawcy należy: 

a) wystawienie odpadów w szczelnie zawiązanych 
oznakowanych workach Zakładu w dniu ich odbioru do 
godziny 700 rano na granicy swojej nieruchomości za 
ogrodzeniem lub w ustalonym z Zakładem miejscu odbioru 
odpadów, 

b) gromadzenie w workach Zakładu odpadów zgodnych z ich 
przeznaczeniem, 

c) utrzymanie w czystości miejsc składowania worków, 
d) zapewnienie swobodnego dojścia i dojazdu do miejsca 

składowania worków, 
e) zabezpieczenie worków przed wysypywaniem się odpadów 

poprzez ich związanie bądź zaklejenie, 
f) powiadamianie w formie oświadczenia o zmianie ilości 

faktycznie zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.  
 

5. Obowiązki Zakładu 
5.1. Do obowiązków Zakładu należy: 

a) odbiór odpadów zgodnie z obowiązującymi 
częstotliwościami określonymi w poszczególnych 
harmonogramach, bez konieczności potwierdzania wywozu, 

b) odbiór odpadów zgromadzonych w oznakowanych workach 
Zakładu, z zastrzeżeniem, iż są one zgromadzone zgodnie  
z ich przeznaczeniem i wystawione w dniu planowanego 
wywozu, 

c) wyposażenie Zleceniodawców w oznakowane kolorowe 
worki Zakładu, 

d) zapewnienie możliwości zakupu przez Zleceniodawcę 
oznakowanych czarnych worków Zakładu.  
 

III. Reklamacje 
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji 

dotyczącej wywozu odpadów w terminie do dwóch dni 
roboczych od dnia wywozu określonego w harmonogramie. 
Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje dotyczące wysokości opłat za świadczone usługi 
należy składać przed upływem terminu zapłaty określonego w 
fakturze VAT do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku, ul. 
Starowiejska 99. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku 
zapłaty kwoty określonej w fakturze. W przypadku 
uwzględnienia reklamacji nadpłacone kwoty pieniężne, zgodnie 
z życzeniem Zleceniodawcy – będą mu zwracane lub naliczane 
na poczet przyszłych należności. 

3. Termin rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od 
dnia jej wpływu do Zakładu. W uzasadnionych przypadkach 
termin ten może być wydłużony do 30 dni roboczych od dnia jej 
złożenia. 

 
IV. Postanowienia końcowe. 
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy  

w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy 
Besko, w których Zakład prowadzi usługi wywozu odpadów. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 roku. 

 

http://www.besko.pl/�

