KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GŁOGÓW
Gmina Głogów uruchomiła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK) dla podmiotów objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami.
PSZOK znajduje się na terenie Głogowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego SITA sp. z o. o przy ulicy Przemysłowej 7A (baza
GPK-SITA) w Głogowie.
Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK):
 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 można oddać następujące rodzaje odpadów:
 opakowania z tworzyw sztucznych (PET, folia),
 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia,
 odpady ulegające biodegradacji tj. trawa, liście, rozdrobnione ścinki/zrębki gałęzi i żywopłotów,
 odpady wielkogabarytowe (meble, łóżka, fotele, itp.),
 baterie alkaliczne i pozostałe akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe,
 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony,
 przeterminowane leki.
 Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości
jest limitowana dla każdego z rodzajów odpadów i wynosi do 100 kg na miesiąc dla jednego podmiotu (w przypadku
osób fizycznych powyższy limit stosuje się łącznie dla wszystkich osób zamieszkujących to samo gospodarstwo
domowe).
 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.
 Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po sprawdzeniu przez Administratora PSZOK zgodności ich z wykazem
odpadów wymienionych w Regulaminie PSZOK.
 Administrator PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z obowiązującym
Regulaminem lub niewymienionych w Regulaminie.
 Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do umieszczenia ich w wyznaczonych do tego pojemnikach
lub kontenerach pod nadzorem Administratora PSZOK.
 Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą być ze sobą zmieszane (tj. każda frakcja oddzielnie/selektywnie) oraz
muszą być właściwie zabezpieczone.
 PSZOK nie przyjmuje zdekompletowanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 Odpady wielkogabarytowe (meble, łóżka itp.) dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie
mogą zawierać innych odpadów.
 Do PSZOK nie będą przyjmowane w szczególności niżej wymienione odpady:
 odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne,
 odpady medyczne.
 Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
 podporządkowania się poleceniom Administratora PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz
sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
 przestrzegania przepisów BHP i p. poż., nieużywania otwartego ognia i niepalenia papierosów,
 dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznaczeń,
 stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.
 Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Gmina Głogów.

WSPÓLNIE DBAJMY O ŚRODOWISKO!!!
Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b
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