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OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU ODPADÓW
GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY GŁOGÓW
1. Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające
odpady od właścicieli nieruchomości.
 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Głogów/Instalacja MBP, 67200 Głogów, ul. Komunalna 3,
2. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
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3. Punkt selektywnego zbierania odpadów dla Gminy Głogów.
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów mieści się na terenie bazy GPK-SITA sp. z o. o.
przy ulicy Przemysłowej 7A w Głogowie.
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest czynny od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 10-18 oraz w soboty od 8-14, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
 Administratorem PSZOK jest Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA sp. z o. o.
 Osoby korzystające z usług świadczonych przez PSZOK są zobowiązane do
przestrzegania Regulaminu funkcjonowania PSZOK.
 Do PSZOK przyjmowane są odpady tylko od podmiotów objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami lub posiadających siedzibę na terenie Gminy Głogów.
 Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie się dowodem osobistym i
podanie przez osobę dostarczającą odpady danych identyfikacyjnych (tj. imię i nazwisko,
adres zamieszkania, nr dowodu osobistego) oraz podpisanie oświadczenia o objęciu tej
osoby systemem gospodarki odpadami obowiązującym w Gminie Głogów.
4. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych:
 AG-EKO Aneta Gonera, ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin, tel. 603 249 349.
 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego przez firmę AG-EKO Aneta
Gonera na terenie Gminy Głogów prowadzona jest jako zbiórka mobilna dwa razy w roku.
 Samodzielnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów, który mieści się na terenie bazy GPK-SITA sp. z o. o,
przy ulicy Przemysłowej 7A.

