REGULAMIN PRZYJĘCIA ODPADÓW
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zielonej Górze
Dział Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze ul. Wrocławska 73 ( wjazd od Raculi)

1. Dział Zagospodarowania Odpadów przyjmuje odpady komunalne, przemysłowe, uŜytkowe i
niebezpieczne. Katalog odpadów znajduje się w biurze działu.
2. Za przyjęcie odpadów pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
3. Za przyjęcie odpadów z gospodarstw domowych w ilości do 1 tony w roku kalendarzowym

(np.

powstających podczas remontu, odpadów wielkogabarytowych, selektywnych), przywiezionych
własnym transportem, od klientów posiadających waŜną umowę z ZGKiM na odbiór odpadów
komunalnych - nie pobiera się opłaty.
4. Odpady wwoŜone na teren zakładu podlegają ocenie jakościowej, zwaŜeniu i zarejestrowaniu w
punkcie kontrolno-wagowym.
5. W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji odpadów, wwoŜący zobowiązany jest przedstawić
ocenę ich składu.
6. W przypadku przyjęcia odpadów , które kierowane są

na składowisko niezbędne jest

dostarczenie „podstawowej charakterystyki odpadów” oraz testów zgodności (dla odpadów, dla
których testy są wymagane). Załącznik

nr 1 określa

szczegółowy zakres informacji, które

powinna zawierać podstawowa charakterystyka odpadów.
7. Do Punktu Czasowego Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych przyjmuje się tylko te odpady,
których wykaz znajduje się w biurze Działu Zagospodarowania Odpadów.
8. WwoŜący odpady zobowiązany jest stosować się do poleceń pracowników Zakładu kierujących
ruchem.
9. Osoby wwoŜące odpady posortowane zobowiązane są do ich umieszczenia

w pojemnikach

selektywnych ustawionych przy wjeździe na teren Zakładu.
10. Wszelkie zanieczyszczenia dróg wewnętrznych spowodowane przez wwoŜących odpady powinny
zostać przez nich usunięte.
11. Na terenie Zakładu obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych.
12. Na terenie Zakładu zabrania się wzniecania ognia.

Regulamin obowiązuje od 1 kwietna 2010 r.

Dyrektor ZGKiM
mgr inŜ. Wojciech Janka

Załącznik nr 1
do regulaminu przyjęcia odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zielonej Górze
Podstawowa charakterystyka odpadów powinna zawierać dwa rodzaje informacji:
1. Informacje podstawowe, tzn:
•

nazwę, siedzibę i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na
składowisko odpadów,

•

kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112. poz. 1206),

•

syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe uŜyte surowce i
wytworzone produkty,

•

oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na składowisko odpadów wymienionych w
art. 55 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

•

opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub odzysku, a takŜe opis sposobu
segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie
zostały wykonane,

•

opis odpadu podający kolor, postać fizyczną, oraz jego zapach,

•

wykaz właściwości z załącznika nr 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w
odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, które mogą zostać przekwalifikowane na inne niŜ
niebezpieczne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w
sprawie warunków, w których uznaje się, Ŝe odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz.
1347),

•

wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady po przeprowadzeniu badań zgodnie
z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania mogą być składowane,

•

oświadczenie o braku moŜliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów,

•

podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności,

2. Informacje dodatkowe, o ile są istotne dla eksploatacji danego typu składowiska odpadów,
dotyczące:
•

fizykochemicznego składu odpadów oraz podatności na wymywanie,

•

zachowania środków ostroŜności na składowisku odpadów.

Podstawową charakterystykę sporządza się dla odpadów wytwarzanych regularnie jak i nieregularnie.
W przypadku odpadów wytwarzanych nieregularnie, dla kaŜdej partii przed skierowaniem na
składowisko sporządza się odrębną podstawową charakterystykę.
Dla odpadów wytwarzanych regularnie podstawowa charakterystyka powinna zawierać dodatkowo
informacje na temat:
•

zmian mogących wystąpić w składzie odpadów,

•

zmian cech charakterystycznych odpadów,

•

podatności odpadów na wymywanie ustalane podczas testu wymywania przeprowadzonego
dodatkowo na partii odpadów, o ile test jest uzasadniony,

•

głównych zmieniających się właściwości odpadów.

JeŜeli w instalacji wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem innych surowców, materiałów lub
zmiany powodujące zmniejszenie albo zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko,
podstawową charakterystykę sporządza się ponownie.
Przeprowadzanie testów zgodności.
Testy te są okresową kontrolą w celu weryfikacji informacji zawartych w podstawowej charakterystyce.
Przeprowadza się je :
•

co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeŜeli wynika z podstawowej charakterystyki,

•

w przypadku zmian w procesie produkcji, w szczególności dotyczących zmiany uŜytych
surowców.

Dyrektor ZGKiM
mgr inŜ. Wojciech Janka

