
 

 

 

 

Uchwała Nr 1/ 2022 

Zarządu, Simnat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa w Gałowie” 

w sprawie wprowadzenia regulaminu obowiązującego w 

„Simnat Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa- 
Kruszarnia Poznań” 

 

1.Postanowienia ogólne 

  

  §1 

Regulamin określa zasady świadczenia przez Simnat Sp.z o.o. S.k. usług przyjmowania 
odpadów, magazynowania odpadów, odzysku (w tym recyklingu), sprzedaży produktów po 
recyklingowych, kruszyw oraz zobowiązania Spółki wobec korzystających z tych usług. 

   §2 

Regulamin jest podawany do wiadomości publicznej przez Spółkę poprzez umieszczenie jego 
treści na stronie internetowej Spółki www.simnat.pl oraz biurze Kruszarni Simnat Poznań do 
wglądu przez zainteresowane strony.  

 

    §3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. BDO - rozumie się przez to bazę danych o produktach oraz gospodarce odpadami w 
rozumieniu ustawy o odpadach.  

2. Kruszarnia – rozumie się przez to teren położony w granicach administracyjnych miasta 
Poznania przy ul Szarych Szeregów 23, prowadzący odbiór, magazynowanie i recykling 
odpadów będący składną działalności Spółki. 

3. Spółka – rozumie się przez to, Simnat Sp. z o.o. Sp.k.  wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826101 

NIP 7872133431 REGON 385434243  



4. Usługobiorcy – rozumie się przez to podmioty i osoby fizyczne dostarczające odpady.   

5. Odpady – rozumie się przez to wszystkie kody odpadów, dla których Kruszarnia 
otrzymała stosowne pozwolenia na ich odbieranie, magazynowanie i utylizację (w tym 
recykling) 

 

§3 

Spółka świadczy usługi na podstawie i zgodnie z wydanymi jej decyzjami administracyjnymi w 
zakresie przyjmowania odpadów, odzysku (w tym recyklingu) magazynowania odpadów i 
możliwości ponownej ich odsprzedaży. Spółka zagospodarowuje wyłącznie te odpady, na 
które posiada decyzje administracyjne z uwzględnieniem ilości w nich wskazanych i które 
sklasyfikowane zostały w kartach przekazania odpadów zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa w sprawie katalogów odpadów. 

 

2.Godziny przyjmowania odpadów przez Kruszarnię w celu ich zagospodarowania i  

przetwarzania. 

§1 

Kruszarnia czynna jest, pięć dni w tygodniu w godzinach: 

Dni robocze od 
poniedziałku do piątku 

Soboty Niedziela 

6.30-17.00 nieczynne nieczynne 

 

§2 

Korzystanie z usług świadczonych przez Kruszarnię w innych dniach i godzinach niż określone 
w regulaminie wymaga odrębnych uzgodnień z Kierownikiem Kruszarni. 

§3 

Kruszarnia zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia, po uprzednim poinformowaniu 
o tym fakcie na stronie internetowej oraz przy wjeździe na teren Kruszarni z kilkudniowym 
wyprzedzeniem. 

 

3. Procedura przyjęcia odpadów 

§1 

Spółka na terenie Kruszarni zobowiązana jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującą 
instrukcją prowadzenia Kruszarni odpadów innych niż niebezpieczne. 

Odpadów zgodnych ze stosowną decyzją wydaną administracyjnie. Pełen wykaz 
obsługiwanych kodów odpadów znajduje się w biurze Kruszarni, zamieszczony jest również na 
stronie internetowej www.simnat.pl 

 

 



 

§2 

Odpady dostarczane na teren Kruszarni powinny być wysegregowane zgodnie ze swoją 
klasyfikacją i transportowane oddzielnie. 

Odpady winny być dostarczane w sposób uniemożliwiający ich rozwiewanie w trakcie 
transportu, zabezpieczone przed wysypaniem, gwarantujący ich bezpieczny rozładunek. 

Spółka przyjmuje odpady w celu nich zagospodarowania pod warunkiem ich sklasyfikowania 
przez usługodawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sprawie 
katalogu odpadów czytaj dalej BDO, na podstawie Karty Przekazania Odpadów, wystawionej 
przez wytwórcę /posiadacza odpadów, którą dostawca zobowiązany jest okazać na wjeździe 
przed wjazdem na wagę.  

§3 

Kruszarnia Simnat nie przyjmuje do zagospodarowania odpadów: 

1. Dla których nie posiada decyzji na zbieranie 

2.  Odpadów wybuchowych, żrących utleniających oraz w postaci ciekłej 

3. Odpadów zakaźnych i weterynaryjnych  

4.    Odpadów zagrażających utracie życia lub zdrowia  

5.  Odpadów nieznanego pochodzenia 

6.  Odpadów komunalnych 

§4 

Przekazujący odpady jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, dotyczących ochrony środowiska, w szczególności: 

1. Stosowania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu wraz z jego załącznikami 

2.  Przestrzegania poleceń personelu Kruszarni w szczególności co do miejsc oraz sposobu 
rozładunku odpadów 

3. Dokonywania rozładunku odpadów we własnym zakresie oraz na swój koszt i ryzyko w 
obecności, i pod nadzorem personelu Kruszarni z zachowaniem obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa  

4. Pozostawienia po sobie porządku i stanu nie gorszego od zastanego 

§5 

Na terenie Kruszarni Simnat obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1. Używania otwartego ognia 

2. Palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami 

3. Spożywania alkoholu 

4. Spożywania środków odurzających 

 



 

§6 

Przekazujący odpady jest odpowiedzialny za własne działania lub ich zaniechanie oraz za 
działania lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób za pomocą których przekazuje 
odpady do zagospodarowania. 

 

Przekazujący zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

§7 

Kruszarnia może odmówić przyjęcia odpadów, gdy: 

1. Skład odpadów jest niezgodny z dokumentami wymaganymi przy ich odbiorze 

2. Dostawca nie posiada numeru rejestrowego BDO (nie dotyczy osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej) 

3. Limity przyznane administracyjnie uległy wyczerpaniu 

4. Na terenie Kruszarni nie ma wolnego miejsca składowania 

 

4.Zasady poruszania się na terenie Kruszarni 

 

                                                                                      §1 

 Waga brutto pojazdów wjeżdżających do Kruszarni nie może przekroczyć 60 Mg, a całkowita 
długość pojazdu(zestawu) nie może przekroczyć 18 m. 

  §2 

Pojazd wjeżdżający na wagę zobowiązany jest do nieprzekraczania prędkości 5km/h oraz 

 Do zatrzymania się we wskazanym miejscu w celu zważenia pojazdu i wpisania danych 
kontrahenta do systemu. Po uzyskaniu pozwolenia pracownika wagi, kierowca może wjechać 
na teren Kruszarni i udać się na wskazane miejsce rozładunku/załadunku. 

 §3 

Każdy pojazd wjeżdżający na teren musi dostosować się do kolejności 
załadunku/rozładunków. Dostosować się do ogólnych zasad w ruchu drogowym z 
uwzględnieniem ruchu pieszego i pracy maszyn wolnobieżnych na ternie Kruszarni. 

       §4 

Opłaty za przyjęcie odpadów lub zakupu towarów i usług, dokonywane są bezpośrednio w 
kasie Kruszarni bądź zgodnie z wcześniejszymi umowami pisemnymi zawartymi między Spółką 
a odbiorcą usług. 

          

 



 

 

§5 

 

 

Cennik opłat za usługi wykonywane przez Spółkę, czyli przyjęcia odpadów jaki i sprzedaż 
towarów dostępny jest w biurze Kruszarni. 

5.Postanownienia końcowe 

§1 

Usługobiorca odpowiada za szkody wyrządzone swoim postępowaniem oraz 
niepodporządkowaniem się przepisom i/ lub regulaminom obowiązującym w Kruszarni. 

Koszty transportu i unieszkodliwiania niezgodnych z kartą przekazywania odpadów lub 
odpadów zawierających odpady niebezpieczne, do pełnej wysokości poniesionej szkody na 
ogólnych zasadach prawa cywilnego pokrywa przekazujący odpady. 

    §2  

Wjazd usługobiorcy na teren Kruszarni jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego 
przepisów i regulaminów obowiązujących w Kruszarni. 

    §3 

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie: 

1.art. 13 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 
9, poz. 43 ze zm.) 

2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jedn. 
Dz.U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 za zm.) 

3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 
25, poz 150 ze zm.) 

4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 39, poz.251 ze 
zm.) 

5. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska ustawy 
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085 ze zm.) 

   §4 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Simnat Sp. z o.o. Sp. K. w Gałowie 

Wszystkie zmiany w regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd spółki  

   §5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2022 roku. 

 

 


