REGULAMIN

korzystania z usług
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie
zarządzanego przez Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
I. Zasady ogólne
§1
Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze zarządzanym przez Gminny Zakład Komunalny w
Mirczu, ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze.
§2
Ilekroć w regulaminie mowa o:
• ZZO Łasków – rozumie się przez to Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie
• zakładzie – rozumie się przez to Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
• Dostawcy – rozumie się przez to przedsiębiorstwo lub gminną jednostkę organizacyjną dostarczającą
odpady i posiadające wymagane prawem dokumenty / zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania / transportu odpadów
§3
ZZO Łasków prowadzi działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
w tym mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostowania odpadów
zielonych i innych bioodpadów.
§4
Zakład funkcjonuje w następujących godzinach
- od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30 (w dni robocze).
§5
Regulamin umieszczony jest przy wjeździe do ZZO Łasków tj. przy bramie wjazdowej i w
pomieszczeniu wagowego oraz na stronie internetowej Gminy Mircze www.gzkmircze.pl (w zakładce
Zakład Zagospodarowania Opadów w Łaskowie).
II. Przyjęcie odpadów
§6
Przyjęcie odpadów odbywa się na podstawie podpisanej umowy bądź zlecenia zaakceptowanego przez
kierownika zakładu, wg następującej procedury
- wjazd na wagę i ważenie,
-sprawdzenie i weryfikacja odpadów z informacjami zawartymi w dokumentach ewidencyjnych,
- skierowanie pojazdu do miejsca rozładunku na terenie ZZO Łasków
-wyładunek odpadów i powtórne ważenie pojazdu
- opuszczenie ZZO Łasków
§7
ZZO Łasków przyjmuje do zagospodarowania wyłącznie rodzaje odpadów wymienione w
posiadanych przez zakład decyzjach administracyjnych, z zastrzeżeniem iż nadrzędne znaczenie maja
obowiązujące w danym momencie akty prawne regulujące kwestię gospodarowania odpadami.
§8
W przypadku identyfikacji przez pracownika ZZO Łasków odpadu innego niż zadeklarowanego w
karcie przekazania odpadu, ZZO Łasków ma prawo odmówić przyjęcia odpadów i zobligować
Dostawcę do opuszczenia terenu ZZO Łasków, a jeżeli to konieczne do załadunku na pojazd
wyładowanych wcześniej odpadów na koszt i ryzyko Dostawcy.
III. Zasady poruszania się po terenie ZZO Łasków
§9
Informacja o sposobie poruszania się po terenie ZZO Łasków jest wyszczególniona w „Instrukcji BHP
transportu wewnętrznego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie zarządzanego
przez Gminny Zakład Komunalny Mirczu” oraz jest udzielana przez wagowego. Wjazd i zjazd z wagi
sygnalizowany jest przez wagowego. Czas pobytu na terenie ZZO Łasków powinien być ograniczony
tylko do niezbędnych formalności, w tym wyładunku / załadunku odpadów.

§ 10
Na terenie ZZO Łasków obowiązują przepisy kodeksu drogowego, do których bezwzględnie należy
się stosować.
§ 11
Pojazd Dostawcy, którym dostarczono odpady, powinien opuścić ZZO Łasków niezwłocznie po
wyładunku odpadów.
§ 12
Dostawca opuszczając teren ZZO Łasków ma obowiązek przejechania pojazdem przez urządzenie
myjące, celem oczyszczenia oraz dezynfekcji kół i podwozia.
§ 13
Na terenie ZZO Łasków zabrania się:
- używania otwartego ognia i palenia tytoniu
- wyładunku odpadów w miejscach niebezpiecznych
- przebywania osobom nieupoważnionym
- przebywania osobom nietrzeźwym
- fotografowania i nagrywania obrazu przy użyciu aparatów fotograficznych, kamer, telefonów
komórkowych i innych urządzeń rejestrujących
IV. Przepisy BHP
§ 14
W razie wystąpienia zdarzeń wypadkowych należy:
- zabezpieczyć poszkodowanego przed działaniem czynnika który spowodował zdarzenie,
- powiadomić nadzór o zdarzeniu
- udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej.
§ 15
Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na wadze oraz na korytarzu (parterze) budynku socjalnoadministracyjnego
§ 16
Telefon znajduje się na wadze oraz w biurze operatora linii technologicznej (I piętro) budynku
socjalno-administracyjnego
§ 17
Wszystkie osoby znajdujące się na terenie ZZO Łasków są zobowiązane do bezwzględnego
przestrzegania zasad BHP i ppoż.
IV. Postanowienia końcowe
§ 18
W przypadku niestosowania się do zapisów Regulaminu przez osoby przebywające na terenie ZZO
Łasków, pracownik zakładu lub firmy świadczącej usługi ochrony dla ZZO Łasków ma prawo
poprosić o jego opuszczenie
§ 19
W przypadku obecności na terenie ZZO Łasków osób nietrzeźwych, pracownik zakładu ma prawo
wezwać Policję
§ 20
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone swoim
postępowaniem oraz niepodporządkowaniem się przepisom i regulaminom obowiązującym na terenie
ZZO Łasków
§ 21
Wjazd Dostawcy na teren ZZO Łasków jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego przepisów i
regulaminów obowiązujących na terenie ZZO Łasków
§ 22
Niniejszy regulamin został zatwierdzony prze Kierownika Gminnego Zakład Komunalnego w Mirczu
dnia 25.05.2015 r.
…………………………………..
zatwierdził

