REGULAMIN
GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW (GPZO)
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Gminnych Punktów Zbiórki
Odpadów (GPZO) w Katowicach.
2. Operatorem GPZO jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
z siedzibą przy ulicy Obroki 140 w Katowicach
3. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem niedziel, świąt
i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:
 poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 6:00 - 17:00
 wtorek w godzinach 9:00 – 20:00
 soboty w godzinach 8:00 - 13:00
4. GPZO przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw
domowych wytworzone przez mieszkańców Miasta Katowice z przeznaczeniem do
unieszkodliwiania lub odzysku.
5. Do GPZO przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane i niezanieczyszczone innymi
odpadami.
6. Korzystający z GPZO zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad
BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika obsługi GPZO.
7. Warunkiem przyjęcia odpadów jest udokumentowanie przez osobę dostarczającą odpady
faktu zamieszkiwania na terenie Gminy Katowice (np. przedłożenie do wglądu dowodu
wnoszenia opłaty „śmieciowej”);
8. Odpady komunalne można dostarczać do GPZO samochodami o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
9. Mieszkaniec zobowiązany jest do posegregowania i samodzielnego umieszczenia
przywiezionych odpadów w odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.
10. Odpady wymagające opakowania (w szczególności odpady niebezpieczne) powinny
znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach oraz
posiadać informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
W przypadku braku możliwości identyfikacji odpadu na opakowaniu należy umieścić napis
„Odpad niezidentyfikowany”.
11. W GPZO przyjmowane i zbierane są niżej wymienione selektywnie zgromadzone odpady:
 odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
zielone i ogrodowe,
 papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,
 tworzywa sztuczne,
 metale,

 szkło,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyte opony,
 przeterminowane leki i chemikalia,
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – z remontów
prowadzonych samodzielnie,
 inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych takie jak
farby, lakiery, rozpuszczalniki, tusze, smary, opakowania po farbach/lakierach,
termometry rtęciowe, świetlówki, kwasy, alkalia (substancje żrące), odczynniki
fotograficzne, środki ochrony roślin, przepracowane oleje silnikowe itp.
12. Jednorazowo (w ciągu jednego dnia) mieszkaniec ze swojej nieruchomości może łącznie
dostarczyć do GPZO maksymalnie:
 0,5 m3 odpadów poremontowych (gruzu);
 1 m3 odpadów ulegających biodegradacji.
13. Jeżeli odpady w imieniu mieszkańca dostarczane są do GPZO przez inną osobę, musi ona
posiadać oświadczenie mieszkańca określające, że odpady pochodzą z nieruchomości
zamieszkałej (z remontu prowadzonego samodzielnie) wraz z podaniem adresu ich
pochodzenia (nieruchomości).
14. W GPZO nie będą przyjmowane:
 zmieszane odpady komunalne;
 odpady budowlane zawierające materiały niebezpieczne: azbest, eternit, smoła itp.
 odpady z materiałów izolacyjnych takich jak papa, wełna mineralna, ondulina, itp.
 odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo
domowe.
15. Pracownik GPZO ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli:
 stwierdzi, że pochodzą z działalności gospodarczej;
 ilości dostarczonych odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania ich przez
gospodarstwo domowe;
 odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. odpady
poprodukcyjne, chemikalia nietypowe dla prac domowych);
 nie są posegregowane
16. Przyjęcie odpadów rejestrowane jest w systemie elektronicznym zawierającym dane
adresowe przekazującego oraz rodzaj, kod i wagę odpadów.

17. Zebrane w GPZO odpady przekazywane są do podmiotów posiadających zezwolenie
właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyclingu lub
unieszkodliwiania odpadów.
18. Bliższe informacje dot. pracy GPZO można uzyskać na stronie internetowej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach pod adresem
www.mpgk.com.pl lub pod numerem telefonu (32) 35 87 605.
19. Wjazd na teren GPZO jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego
Regulaminu.
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