
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały 
     Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 

nr 1/XI/2022 z dnia 16.05.2022 r. 
 

  

REGULAMIN BIOKOMPOSTOWNI  

ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW  

W POZNANIU SP. Z O.O .  

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1) Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) mowa jest o: 

1. BDO – rozumie się przez to Bazę Danych o Produktach i Opakowaniach oraz 

o Gospodarce Odpadami. 

2. Biokompostowni – rozumie się przez to instalację do odzysku odpadów 

biodegradowalnych z wykorzystaniem procesów kompostownia i/lub fermentacji, 

zlokalizowaną w Poznaniu przy ul. Meteorytowej 3. 

3. KPO – rozumie się przez to Kartę Przekazania Odpadów. 

4. KPOK – rozumie się przez to Kartę Przekazania Odpadów Komunalnych. 

5. Mieście Poznań – rozumie się przez to Gminę Miasto Poznań. 

6. Spółce – rozumie się przez to Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu  

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 19, której założycielem i jedynym 

wspólnikiem jest Miasto Poznań. 

7. Terenie Spółki – rozumie się przez to obszar obejmujący Biokompostownię. 

8. Usługobiorcy – rozumie się przez to podmioty dostarczające selektywnie zbierane 

odpady zielone i odpady biodegradowalne, uprawnionych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami do odbierania i/lub transportu odpadów.   

2) Biokompostownia czynna jest : 

• w dni robocze w godzinach 7:00 – 20:00 

• w soboty w godzinach 7:00 – 14:00 

• w dni ustawowo wolne od pracy Biokompostownia jest zamknięta. 

3) Do Biokompostowni przyjmowane są odpady, o kodach wymienionych w aktualnym 

pozwoleniu zintegrowanym dotyczącym Biokompostowni. 

 

 

 



 

 

 

II. Procedura przyjęcia odpadów do Biokompostowni 

 

1) Spółka uprawniona jest do odmowy przyjęcia odpadów, jeśli nie spełniają one kryteriów 

jakościowych określonych w Regulaminie lub Biokompostownia nie posiada wolnych 

wydajności przetwarzania wynikających z pozwolenia zintegrowanego. 

2) Spółka przyjmuje dostarczane przez Usługobiorcę odpady na podstawie KPO/KPOK 

w BDO, wystawionej przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3) Każdy pojazd dostarczający odpady poddawany jest obowiązkowemu ważeniu  

przy wjeździe i wyjeździe; kierowca pojazdu ma obowiązek stosowania się do sygnalizacji  

i wskazówek operatora wagi. 

4) Podczas ważenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu zarówno przez kierowcę,  

jak i załogę. 

5) Waga brutto pojazdów wjeżdżających z odpadami na teren Spółki nie może przekraczać  

60 Mg, zaś pojazdy nie mogą być dłuższe niż 18 m. 

6) Na terenie Spółki obowiązują przepisy kodeksu drogowego, ruch prawostronny. 

Maksymalna prędkość na terenie Spółki wynosi 20 km/h.   

7) Wstępne sprawdzenie odpadów pod względem zgodności z danymi deklarowanymi  

przez Usługobiorcę w KPO/KPOK następuje na wadze wjazdowej. 

8) Kontrola jakości dostarczonych odpadów przeprowadzana jest przez pracownika Spółki 

(pracownika obsługi Biokompostowni) w miejscu rozładunku. 

9) Usługobiorca zobowiązany jest zatrzymać się przy szlabanie wjazdowym na teren Spółki, 

a także w punkcie wjazdu do hali technologicznej - strefy przyjęcia. Na instalacji obowiązuje 

całkowity zakaz wjazdu do strefy rozładunku bez wcześniejszej zgody pracownika 

przyjęcia. 

10) Na placu manewrowym przed halą przyjęć obowiązuje nakaz pozostania załogi pojazdu  

w kabinie. Wyjątek stanowi możliwość ściągnięcia plandeki/siatki zabezpieczającej odpady. 

Rozsypane w trakcie ww. czynności odpady należy posprzątać. Po wykonaniu czynności 

należy wrócić do kabiny pojazdu. 

11) Na terenie Spółki obowiązuje zakaz swobodnego przemieszczania się po strefie przyjęcia.  

12) Osoby dokonujące rozładunku pojazdów zobowiązane są do bezwzględnego noszenia 

kamizelek odblaskowych oraz kasków. 

13) Osoby niebiorące udziału w rozładunku zobowiązane są do pozostania w kabinie pojazdu. 

14) Usługobiorca we własnym zakresie wyładowuje dostarczone odpady w miejscach 

wskazanych przez pracownika Spółki.     

15) W przypadku zatoru spowodowanego prowadzeniem rozładunku pojazdów,  

które przyjechały wcześniej lub prowadzeniem prac technicznych zabronione  

jest wymuszanie wjazdu do punktu rozładunku, wbrew wskazaniom pracowników Spółki. 



 

 

16) Usługobiorca, jak i osoby dostarczające odpady w trakcie przebywania na terenie Spółki 

winni bezwzględnie podporządkować się zaleceniom pracowników Spółki. 

17) Wyładunek odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub niezgodnie z zaleceniami 

pracownika Spółki skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na pojazd 

Usługobiorcy, na jego koszt i ryzyko. 

18) W przypadku braku możliwości rozładunku odpadów z powodów technicznych pojazd 

Usługobiorcy powinien bez zwłoki opuścić halę przyjęć. 

19) Pracownik Spółki odmawia przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia:  

1. niezgodności przyjmowanych odpadów z odpadami jakie Spółka przyjmuje;  

2. zanieczyszczenia odpadami innymi niż dopuszczone do procesu odzysku  

(z zastrzeżeniem pkt. 20 poniżej);  

20) W przypadku dostarczenia odpadów zanieczyszczonych Usługobiorca jest zobowiązany  

do ich doczyszczenia, w przeciwnym razie odpady zostaną wycofane z Biokompostowni  

na koszt Usługobiorcy. Odpady pochodzące z doczyszczenia należy umieścić z powrotem 

na pojeździe Usługobiorcy. 

21) Zakazuje się dostarczania do Biokompostowni następujących odpadów:  

1. występujących tylko w postaci ciekłej;  

2. przekompostowanych;  

3. zanieczyszczonych innymi odpadami;  

4. 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;  

5. pochodzących z terenów skażonych biologicznie lub chemicznie 

6. o kodzie niewymienionym w aktualnym pozwoleniu zintegrowanym dotyczącym 

Biokompostowni, 

7. rozcieńczonych, zmieszanych ze sobą lub z innymi substancjami, przedmiotami  

w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do kompostowania. 

22) Na Biokompostowni założono przyjęcie odpadów poprzez podział na: 

a. odpad o drobnej frakcji (odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), rozdrobnione gałęzie 

drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty cięte i doniczkowe (bez elementów 

tworzyw sztucznych i ziemi), trociny i korę drzew, zrębki, niezaimpregnowane drewno, 

resztki jedzenia, pieczywo, grzyby, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj); 

b. odpad o frakcji zgrubnej (gałęzie, choinki, karpina, oczyszczone z ziemi korzenie, 

odpady które wymagają rozdrobnienia). 

23) Odpad o drobnej frakcji (odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), rozdrobnione gałęzie 

drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty cięte i doniczkowe (bez elementów 

tworzyw sztucznych i ziemi), trociny i korę drzew, zrębki, niezaimpregnowane drewno, 

resztki jedzenia, pieczywo, grzyby, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj) i odpad o frakcji 



 

 

zgrubnej (gałęzie, choinki, karpina, oczyszczone z ziemi korzenie, odpady które wymagają 

rozdrobnienia) nie może zostać zmieszany ze sobą.  

Brak możliwości odbioru zmieszanych ww. frakcji.  

Przy czym odpady tej samej frakcji mogą być zmieszane ze sobą.  

24) Każda z frakcji, o których mowa w pkt 22. powinna być wwożona oddzielnie 

i rozładowywana w odrębne miejsca w hali przyjęcia, wiacie magazynowej, zgodnie 

ze wskazaniami pracowników Spółki. 

25) W przypadku przywiezienia na teren Spółki odpadów innych niż deklarowane 

w KPO/KPOK, nieprzyjmowanych przez Spółkę, zmieszanych (patrz pkt 21 i 22) Spółka 

odmawia ich przyjęcia; załadunek na pojazd Usługobiorcy wyładowanych wcześniej 

odpadów odbywa się na koszt i ryzyko Usługobiorcy. 

26) W przypadku odmowy przyjęcia odpadów wskazane jest sporządzenie protokołu z odmowy 

przyjęcia odpadów. Protokół winien zawierać w szczególności: 

1. nazwę Usługobiorcy; 

2. numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpady;  

3. dane kierowcy; 

4. przyczynę odmowy przyjęcia odpadów; 

5. dokumentację fotograficzną. 

27) Ruch pojazdów oraz wszelkie prace muszą odbywać się z zachowaniem postanowień 

Instrukcji BHP i ppoż. dla kierowców pojazdów dostarczających odpady zielone 

i biodegradowalne do Biokompostowni. Na terenie Spółki obowiązuje bezwzględny zakaz 

używania otwartego ognia. 

28) Przebywanie w rejonie pracy maszyn, jak również przebywanie na terenie Spółki osób 

postronnych jest surowo zabronione.  

29) W przypadku zagrożenia pożarowego należy postąpić zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a w razie konieczności wezwać Straż 

Pożarną. 

30) Pojazd Usługobiorcy, którym dostarczono odpady powinien opuścić teren Spółki 

niezwłocznie po wyładowaniu odpadów. W czasie przebywania pojazdu na terenie Spółki, 

w pojeździe Usługobiorcy nie mogą znajdować się osoby postronne.  


