
 
L.dz.204/WCH/2008                                Gdańsk, 05.02.2008 r. 

wg rozdzielnika 
w/m 

 
dotyczy: zakazu mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.                       
z późniejszymi zmianami) kategorycznie zakazuje mieszania odpadów niebezpiecznych z 
odpadami komunalnymi. Opakowania po substancjach i preparatach niebezpiecznych są 
również odpadami niebezpiecznymi (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i 
odpadach opakowaniowych Dz. U. Nr 63 poz. 638 z 2001r. z późniejszymi zmianami).  

W związku z powyższym nakazuję aby wszelkie niskogabarytowe opakowania  po 
materiałach niebezpiecznych (szklane, z tworzyw sztucznych jak również uszkodzony sprzęt 
szklany) przekazywać do utylizacji za pośrednictwem Pełnomocnika  Dziekana ds. 
Gospodarki Odpadami oraz Substancjami Niebezpiecznymi dr inż. F. Kozery (tel. 605 334 
678; 347 28 35)  w środy w godz. 900-930.  

Do przekazywania powyższych materiałów do utylizacji upoważnieni są tylko i 
wyłącznie pracownicy jednostek organizacyjnych Wydziału, w których dane odpady są 
wytwarzane.  

Absolutnie nie wolno do tego celu wykorzystywać pracowników obsługi, 
utrzymujących porządek na Wydziale Chemicznym. Wrzucanie odpadów niebezpiecznych 
do pojemników  z odpadami komunalnymi powoduje wielokrotne zwiększenie opłat za 
zawartość całych kontenerów lub ich zwrot do Politechniki Gdańskiej  wraz z zawartością. 
 Powyższe zalecenie odnosi się do wszystkich opakowań szklanych i części opakowań 
z tworzyw  sztucznych, lecz nie dotyczy dużych pojemników o pojemności powyżej 10 dm3 
wielokrotnego użytku, które należy zwracać do dostawców. 
 Jednocześnie informuję, że w stosunku do osób nie przestrzegających ustalonych 
zasad, będą wyciągnięte konsekwencje służbowe oraz finansowe, wynikające z 
obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy .                                                   
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