REGULAMIN KOMPOSTOWNI
1 Kompostownia odpadów biodegradowalnych zlokalizowana jest na terenie
Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu, ul: Podmiejska 69.
2 Kompostownia jest czynna w dni robocze w w godzinach od 7.00 do 17.00, a w
soboty od 7.00 do 15.00
3 Poza godzinami otwarcia kompostowni w soboty, odpady typu liście, trawa i gałęzie
przywiezione przez mieszkańców gminy Opole (osoby fizyczne) mogą być przyjęte
do kompostowania, poprzez zebranie ich w oznaczonym kontenerze,
udostępnionym na ten czas na terenie zakładu.
4 Kody i rodzaje odpadów przyjmowane do kompostowania:
02 01 03 – Odpadowa masa roślinna
02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej
03 01 01 – Odpady kory i korka
03 01 05 – trociny, wióry, drewno.
17 02 01 – Drewno
20 01 08 – Odpady
20 02 01 – odpady z ogrodów i parków (np. trawa, liście, pędy i gałęzie roślin, itp)
5 Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia na teren kompostowni innych
rodzajów odpadów niż wymienione w pkt 4.
6 W przypadku, gdy dostarczone odpady do kompostownia nie będą zgodne z
rodzajami odpadów wymienionymi w pkt 4 lub będą zmieszane z jakimikolwiek
innymi odpadami, pracownik kompostowni ma prawo odmówić ich przyjęcia.
Dostarczający takie odpady ma obowiązek zabrać je ze sobą z terenu kompostowni.
7 Dostawcy odpadów, poza osobami fizycznymi, przy każdej dostawie odpadów lub
na zakończenie miesiąca kalendarzowego, w którym odpady były dostarczone,
zobowiązani są do dostarczenia aktualnie obowiązującego druku Karty
Przekazania Odpadów.
8 Przyjmowanie odpadów jest odpłatne według stawek określonych w „Cenniku za
przyjmowanie odpadów”.
9 Wszyscy dostawcy odpadów zobowiązani są do wykonywania poleceń obsługi
kompostowni.
10 Na terenie kompostowni obowiązują zasady ruchu drogowego.
11 W przypadku zagrożenia pożarowego terenu, kompostownię należy bezzwłocznie
opuścić drogami w kierunku oznaczonym jako DROGA EWAKUACYJNA.
12 W przypadku zagrożenia pożarowego należy przystąpić zgodnie z przepisami
zawartymi w instrukcji przeciw pożarowej, a w razie konieczności wezwać STRAŻ
POŻARNĄ.
13. Na terenie kompostowni obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów,
używania otwartego ognia i zakaz palenia.

