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REGULAMIN EKSPLOATACJI REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA  

ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) SWARZEWO 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prawidłowej eksploatacji RIPOK Swarzewo- instalacji do 

przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów, spełniającej warunki bezpiecznego dla ludzi i 

środowiska naturalnego przetwarzania odpadów i produkcji kompostu. 

2. Na teren RIPOK Swarzewo mogą być przyjmowane i przetwarzane następujące rodzaje odpadów: 

 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa oraz 

przetwórstwa żywności :  

Kod: 02 01 02; 02 01 03; 02 01 07; 02 01 83; 02 02 01; 02 02 02; 02 02 03; 02 02 04; 02 02 82; 02 02 

99; 02 03 04; 02 03 05; 02 03 99; 02 05  01; 02 05 02; 02 06 01; 02 06 80 

 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru, tektury: 

Kod: 03 01 01; 03 01 05; 03 03 01 

 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 

Kod : 20 01 08; 20 01 25; 20 01 38 

 Odpady z ogrodów i parków  

Kod : 20 02 01; 20 03 02 

 Inne odpady wymienione w pozwoleniu na przetwarzanie odpadów.  

Kod : 07 06 12; 16 03 80; 19 08 05; 19 08 09;  

 

3. Przetwarzanie poszczególnych rodzajów odpadów odbywa się zgodnie z: 

 Decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-SO.7243.30.2015.EB z dnia 26.06.2015 r.  

zmienioną decyzją nr DROŚ-SO.7243.55.2015.EB z 15-09-2015 r.  

 Decyzją nr 171/06 z dnia 30-09-2006 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydania 

pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pn. „ULKOMP”. 

 Uchwałą nr 416/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie 

wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”. 

 

4. Niedozwolone jest przyjmowanie na teren RIPOK Swarzewo wszelkich innych odpadów w tym 

niebezpiecznych: szpitalnych i weterynaryjnych, materiałów radioaktywnych, wybuchowych, łatwopalnych, 

żrących lub innych nie wymienionych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia 

ludzkiego albo niebezpieczeństwo skażenia produktu finalnego – kompostu organicznego. 
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5. Odpady przyjmowane będą od : 

 Gmin i Gminnych Jednostek Organizacyjnych, 

 Przedsiębiorców posiadających stosowne pozwolenie na dostarczanie odpadów tj. wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.   

 Posiadaczy odpadów  uprawnionych do przekazywania swoich odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

którzy zawrą z RIPOK pisemne umowy na przyjmowanie odpadów do przetworzenia.  

 

Odpady wymienione w „Ustawie o Odpadach”  objęte zakazem przetwarzania poza obszarem regionu 

gospodarki odpadami komunalnymi będą  przyjmowane wyłącznie z terenu gmin wchodzących w skład 

Regionu Północnego gospodarki odpadami komunalnymi w województwie pomorskim zgodnie z Uchwałą 

Nr 416/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku  

 

6. RIPOK Swarzewo wprowadza limit dzienny w ilości 30 Mg przyjmowanych odpadów.  

W zależności od posiadanych warunków technicznych i eksploatacyjnych limit ten może zostać zwiększony. 

 

7. Odpady dostarczane do RIPOK muszą być posegregowane wg. frakcji wymienionych w „Cenniku” RIPOK 

Istnieje możliwość dostarczania wszystkich odpadów jednym środkiem transportu tylko wtedy, gdy jest 

możliwość zważenia każdego asortymentu osobno, tzn. Dostarczający odpady musi dokonać wyładunku 

każdej frakcji  w taki sposób aby możliwe było określenie jej tonażu.  

 

8. RIPOK Swarzewo odmawia przyjęcia odpadów w następujących przypadkach :  

 

a. gdy wystąpi awaria instalacji lub inna przyczyna uniemożliwiająca przetworzenie odpadów, 

b. gdy rodzaj dostarczanego odpadu jest niezgodny z posiadaną decyzją na przetwarzanie  odpadów, 

c. gdy przekroczone zostaną limity określone w decyzji na przetwarzanie odpadów, 

d. gdy odpady są w stanie uniemożliwiającym ich przetworzenie w RIPOK. np : 

 są nieposegregowane zgodnie z frakcjami (np. trawa zmieszana z gałęziami), 

 są w stanie daleko posuniętego rozkładu,  

 zawierają zanieczyszczenia stałe takie jak folia, kamienie, szkła, metale, papier 

itp.(stwierdzenie nawet minimalnego zanieczyszczenia dyskwalifikuje odpady do przyjęcia do 

RIPOK. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia odpadów po wyładunku Dostarczający 

na własny koszt usunie zanieczyszczenia. Jeżeli usunięcie zanieczyszczeń będzie niemożliwe 

Dostarczający usunie z terenu RIPOK-u całą partię dostarczonych odpadów. 

 

9. Dostawca odpadów przekazuje odpady do RIPOK wraz z kartą przekazania odpadów : 

a. dopuszcza się stosowanie zbiorczych kart przekazania odpadów obejmujących 1 miesiąc 

rozliczeniowy, 

b. prawidłowo wypełnione zbiorcze karty przekazania odpadów muszą być złożone w RIPOK Swarzewo 

do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym,  

c. nieprzekazanie prawidłowo uzupełnionej karty przekazania odpadu (jednorazowej lub zbiorczej) jest 

podstawą do natychmiastowego zaprzestania przyjmowania odpadów do RIPOK.  
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10. Dowożący odpady są zobowiązani tak zabezpieczyć ładunek by odpady nie zanieczyszczały dróg 

dojazdowych i wewnętrznych RIPOK.  

 

11. Dostawca zobowiązany jest wyładowywać odpady z pojazdu lub kontenera wyłącznie w miejscu wskazanym 

przez obsługę RIPOK. 

 

12. W przypadku udowodnionego wyładowania odpadów w innym miejscu niż wskazane, odpady zostaną 

przemieszczone we właściwe miejsce sprzętem znajdującym się w RIPOK na koszt Dostawcy. 

 

13. Ilość dostarczonych do RIPOK odpadów ustala się poprzez ważenie na wadze samochodowej o nośności do 

50 Mg. 

 

 

14. Po skontrolowaniu i zważeniu pojazdu jest on kierowany do odpowiedniego miejsca na terenie RIPOK.  

Po rozładunku oraz stwierdzeniu przez pracownika obsługi odpowiedniej czystości i prawidłowej segregacji 

dostarczonego odpadu, pojazd jest ponownie ważony. Ilość dostarczonego odpadu potwierdza się kwitem 

wagowym. 

 

15.  Reklamacje dotyczące pomiaru ilości wwiezionych odpadów Dostawca może składać wyłącznie przed 

       opuszczeniem RIPOK Swarzewo 

 

16. Na terenie RIPOK Swarzewo obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego. 

 

17. Na terenie RIPOK Swarzewo zabrania się używania ognia otwartego i palenia tytoniu. W razie powstania 

pożaru lub samozapłonu, należy powiadomić straż pożarną i pracowników RIPOK. 

 

18. Ustala się następujące godziny pracy RIPOK Swarzewo: w dni robocze od godziny 7:00 do godziny 14:00. 

Poza godzinami pracy RIPOK jest zamknięty dla dowozu odpadów i wejścia osób nieupoważnionych. 

 

19. Dostawca uiszcza opłatę za każdy Mg dostarczanego odpadu na teren RIPOK Swarzewo w wysokości 

zgodnej z aktualnym cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2 do  Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodno-

Ściekowej „SWARZEWO”.  

 

 

Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Spółki nr 10/2016 z dnia 30-12-2016 r. z mocą 

obowiązywania od 01-01-2017 r.  

Z dniem 31-12-2016 r.  przestaje obowiązywać Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Spółki nr 

2/2016 z dnia 15-02-2016 r.  

 

 

 

     


