Załącznik do Zarządzenia 5/2019
z dnia 17.04.2019r.

REGULAMIN KOMPOSTOWNI
ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW
GWDA sp. z o.o. w Pile
1. Kompostownia czynna jest w dni robocze w godzinach: od 7:00 do 15:00.
2. Na terenie całego obiektu obowiązuje tzw. strefa ruchu, w związku z powyższym pojazd i kierowca
muszą spełniać te same wymagania, jak na drogach publicznych: pojazd musi być dopuszczony
do ruchu, kierowca musi posiadać prawo jazdy i stosować się do zasad ruchu drogowego oraz
znaków
i sygnałów drogowych ustawionych przez właściciela drogi.
3. Dozwolona maksymalna prędkość pojazdów na terenie obiektu wynosi 30 km/h.
4. Każdy pojazd poddawany jest obowiązkowemu ważeniu przy wjeździe i wyjeździe, chyba że umowa
na realizację usługi stanowi inaczej. Kierowca pojazdu ma obowiązek stosowania się do sygnalizacji
i wskazówek operatora wagi.
5. Podczas ważenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu zarówno kierowcy jak i załogi.
6. Waga brutto pojazdów wjeżdżających na wagę zakładową nie może przekraczać 40 Mg (brutto),
długość pojazdu 18 m, szerokość 3 m.
7. Dostarczone odpady należy wyładować w miejscu wyznaczonym przez obsługę eksploatacji
kompostowni.
W przypadku zatoru spowodowanego prowadzeniem rozładunku / załadunku pojazdów, które
przyjechały wcześniej lub prowadzeniem prac technicznych zabronione jest wymuszanie wjazdu na
teren obiektu.
8. Osoby w trakcie przebywania na terenie obiektu winni bezwzględnie podporządkować się
zaleceniom pracowników kompostowni.
9. Do kompostowni przyjmowane są odpady, na odbiór których GWDA posiada stosowne pozwolenia.
Wykaz przyjmowanych odpadów udostępniany jest na pisemny wniosek strony zainteresowanej.
10. Wstępna kontrola jakości dostarczonych odpadów odbywa się na wadze wjazdowej. W przypadku
odpadów dostarczonych w opakowaniach lub samochodach zamkniętych kontrola jakości
dostarczonych odpadów przeprowadzana jest przez pracownika eksploatacji kompostowni
w miejscu rozładunku.
11. Zarządzający
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w przypadku stwierdzenia:
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a) braku karty przekazania odpadu,
b) niezgodności dostarczanych odpadów z normami określonymi w zleceniu/umowie.
W przypadku dostarczenia odpadów zanieczyszczonych, uniemożliwiających ich wykorzystanie
w procesach technologicznych, dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich zabrania z terenu
kompostowni, ponosząc przy tym koszty załadunku.
12. Zakazuje się dostarczania do kompostowni następujących odpadów:
a) o niewłaściwym odwodnieniu;
b) zagnitych;
c) zanieczyszczonych innymi odpadami;
d) powstających w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydaktycznej,
które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest
nieznane;
e) pochodzących z terenów skażonych biologicznie lub chemicznie;
f) odpadów zmieszanych w jednym transporcie.
Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami
lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do kompostowania.
13. GWDA przyjmuje dostarczane odpady na podstawie: zlecenia, umowy, karty przekazania odpadów,
wystawionej przez wytwórcę odpadów według wzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zawierającej rodzaj dostarczanych odpadów i ich kod odpadu zgodny z rozporządzeniem w sprawie
katalogu odpadów.
14. Dla odpadów dostarczanych do GWDY w celu kompostowania Dostawca zobowiązany jest, przed
przekazaniem odpadów dostarczyć podstawową charakterystykę odpadów i/lub wyniki badań
laboratoryjnych odpadu.
15. Zabrania się wwożenia na teren obiektu odpadów o kodach niewymienionych w aktualnych
pozwoleniach GWDY, związanych z gospodarką odpadami.
16. Dostawca we własnym zakresie wyładowuje dostarczone odpady w miejscach wskazanych przez
pracownika eksploatacji kompostowni.
17. Wyładunek odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub niezgodnie z zaleceniami
pracownika eksploatacji kompostowni skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na
pojazd Dostawcy na jego koszt i ryzyko.
18. Przy wyjeździe z kompostowni wszyscy uczestnicy ruchu zobowiązani są do obowiązkowego
przejazdu przez myjnię kół i podwozi w okresie działania myjni.
19. Zabrania się mycia całych pojazdów, kontenerów, pojemników itp., przy wykorzystaniu wody
z zakładowej sieci wodociągowej.

20. Pojazd Dostawcy, którym dostarczono odpady powinien opuścić obiekt kompostowni niezwłocznie
po wyładowaniu odpadów. W czasie przebywania pojazdu na terenie kompostowni, w pojeździe
Dostawcy nie mogą znajdować się osoby postronne.
21. Przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów
dotyczących BHP, w tym używania kamizelek odblaskowych oraz stosowania się do przepisów
przeciwpożarowych, w tym nieużywania otwartego ognia lub palenia tytoniu.
22. Przebywanie osób w strefie pracy ciężkiego sprzętu jest surowo zabronione.
23. Zabrania się przebywania na terenie kompostowni osobom postronnym.
24. GWDA celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia prowadzi na swoim
terenie monitoring wizyjny.
Dostawcy/Odbiorcy zobowiązani są uprzedzić o tym osoby kierowane przez nich do realizacji zadań.
25. GWDA upoważniona jest do kontroli stanu technicznego pojazdów, urządzeń, maszyn,
poruszających się po terenie obiektu przez służby BHP.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości GWDA ma prawo odmówić wjazdu na teren obiektu.
26. Transport
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rozprzestrzenianie się odpadów/produktów poza środki transportu, w szczególności ich
wysypywanie, pylenie i wyciek oraz w sposób ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.
27. Za naprawę szkód w środowisku powstałych w trakcie przebywania na terenie obiektu odpowiada
podmiot, który do szkody doprowadził.
28. GWDA w związku ze swoją działalnością zidentyfikowała znaczące aspekty środowiskowe, których
wykaz dostępny jest na stronie https://gwda.pl w zakładce „Znaczące aspekty środowiskowe”.
Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych w Spółce jest stale monitorowany oraz prowadzone
są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko.

