ZARZĄDZENIE NR 10233/10
PREZYDENTA WROCŁAWIA
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Kompostowni Odpadów Zielonych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.1)) oraz art. 16a
pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z późn. Zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
1. Ustala się Regulamin Kompostowni Odpadów Zielonych, który określa zasady
funkcjonowania i korzystania z Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej
we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51, którego treść stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
2. Regulamin Kompostowni Odpadów Zielonych naleŜy umieścić w miejscu ogólnie
dostępnym na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych.
§2
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
we Wrocławiu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu
Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta
Maciej Bluj
Wiceprezydent Wrocławia

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462,
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 79, poz. 666 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145.

Załącznik
do zarządzenia nr 10233/10
Prezydenta Wrocławia
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
Regulamin Kompostowni Odpadów Zielonych
1.

Kompostownia Odpadów Zielonych, zwana dalej „Kompostownią” zlokalizowana jest
we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51.

2.

Kompostownia jest czynna w dni robocze w godzinach od 700 do 1500. W soboty,
niedziele i święta Kompostownia jest nieczynna.

3.

Kompostownię obsługują upowaŜnieni pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania
Miasta we Wrocławiu.

4.

Do Kompostowni przyjmowane są odpady z grupy 20 „Odpady komunalne łącznie
z frakcjami gromadzonymi selektywnie”, o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające
biodegradacji, np. trawa, liście, pędy i gałęzie roślin.

5.

Obowiązuje bezwzględny zakaz przywoŜenia do Kompostowni innego rodzaju
odpadów niŜ wymienione w ust. 4.

6.

W przypadku, gdy dostarczone odpady do Kompostowni nie będą zgodne
z rodzajem odpadów wymienionymi w ust. 4 lub będą zmieszane z jakimikolwiek
innymi odpadami, obsługa Kompostowni ma prawo odmówić ich przyjęcia. W takim
przypadku dostawca ma obowiązek zabrać odpady z terenu Kompostowni.

7.

Na Kompostownię w pierwszej kolejności przyjmowane są odpady z prac
pielęgnacyjnych realizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Wrocław
lub Skarbu Państwa, będących w dyspozycji Gminy Wrocław, a w dalszej kolejności
z pozostałych terenów Gminy Wrocław.

8.

Przyjmowanie odpadów do Kompostowni jest odpłatne według ceny ustalonej
w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia Nr L/1463/10 z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów zielonych przez Kompostownię
Odpadów Zielonych (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 112),
z zastrzeŜeniem ust. 9.

9.

Do
Kompostowni
nieodpłatnie
przyjmowane
są
odpady
pochodzące
z porządkowania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu terenów
stanowiących własność Gminy Wrocław i nie posiadających ustanowionych
zarządców.

10.

Kompostownia przyjmuje odpady od przedsiębiorców posiadających decyzję
Prezydenta Wrocławia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Wrocław oraz od przedsiębiorców, którzy mają
uzgodnione wytwarzanie odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
z zastrzeŜeniem ust. 11.

11.

Warunkiem przyjęcia odpadów do Kompostowni od przedsiębiorców jest zawarcie
stosownej umowy z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

12.

Rodzaj i ilość odpadów przywoŜonych do
i rejestrowana przy wjeździe do Kompostowni.

13.

Kontroli przywoŜonych do Kompostowni odpadów dokonuje obsługa Kompostowni.
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Kompostowni

jest

kontrolowana

14.

KaŜdy pojazd wjeŜdŜający do Kompostowni jest waŜony przed wyładunkiem oraz po
wyładunku, w celu wyznaczenia rzeczywistej masy dostarczonych odpadów.

15.

W przypadku awarii urządzeń waŜących przyjmowanie odpadów będzie wstrzymane
do czasu usunięcia awarii.

16.

Po skontrolowaniu i zwaŜeniu odpadów przez obsługę Kompostowni, pojazdy są
kierowane do miejsca ich wyładunku. Podczas wyładunku odpady są ponownie
kontrolowane i w przypadku wątpliwości, co do ich rodzaju, naleŜy zawiadomić
właściwe organy i zabezpieczyć miejsce złoŜenia opadów.

17.

Pojazdy wyjeŜdŜające z Kompostowni poddawane są dezynfekcji kół.

18.

Na terenie Kompostowni obowiązują zasady ruchu drogowego.

19.

Osoby przebywające na terenie Kompostowni zobowiązane są do przestrzegania
Regulaminu Kompostowni, zasad ruchu drogowego oraz do stosowania się do
poleceń pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
obsługujących Kompostownię.
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