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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2021 z dnia 19.04.2021 r. 
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
w Wołowie Sp. z o.o. 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

w Wołowie Sp. z o.o. 
56-100 Wołów, ul. Poznańska 1 

 

 

REGULAMIN 
GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (GPSZOK) 

na terenie składowiska odpadów przy ul. Rawickiej 16 w Wołowie 
 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania GPSZOK, w skład którego wchodzi Punkt Zbierania 

Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 

2. Operatorem GPSZOK jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp .z o.o. 

3. GPSZOK jest czynny w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 

14:30, w środę w godzinach od 7:30 do 18:00 oraz w każdą drugą i ostatnią sobotę miesiąca 

w godzinach od 10:00 do 14:00. 

4. Z GPSZOK mogą korzystać nieodpłatnie tylko mieszkańcy Gminy Wołów (gospodarstwa 

domowe stanowiące nieruchomości zamieszkałe).  

5. Odpady komunalne pochodzące z działalności gospodarczej przyjmowane są odpłatnie 

zgodnie z obowiązującym cennikiem lub umową. Odpady niekomunalne pochodzące 

z prowadzonej działalności gospodarczej nie są przyjmowane. 

6. Podstawą przyjęcia odpadów jest wypełnienie przez dostarczającego odpad oświadczenia 

(stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu), które m.in. potwierdza, że odpady pochodzą 

z terenu Gminy Wołów, potwierdza tożsamość, na podstawie okazania odpowiedniego 

dokumentu np. dowodu osobistego oraz zamieszkanie w Gminie Wołów (dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych). 

7. Do GPSZOK przyjmowane są: 

1) wyłącznie odpady mające charakter odpadów komunalnych, które mogą zostać uznane za 

pochodzące z gospodarstw domowych, o kodach zgodnych z posiadanymi przez 

PGK Sp. z o.o. zezwoleniami; 

2) wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane (z wyłączeniem odpadów zmieszanych), 
między innymi: papier i tektura i opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne 
i opakowania z tworzyw sztucznych, metale, w tym opakowania z metali, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło i opakowania ze szkła, odzież i tekstylia, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, kompletny zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji; 

3) odpady budowlano-remontowe w ilości do 300 kg na gospodarstwo domowe rocznie oraz 
zużyte opony w ilości do 5 szt. na gospodarstwo domowe rocznie, przyjmowane są 
nieodpłatnie; po przekroczeniu w/w ilości odpady te przyjmowane są odpłatnie zgodnie 
z obowiązującym cennikiem. 
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8. Do GPSZOK przyjmowane są jedynie odpady dostarczone w sposób selektywny, czyli każdy 

rodzaj odpadu osobno. 

9.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie są przyjmowane. 

10. Pracownik GPSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z Regulaminem, 

odpadów, których skład jest nieznany, lub odpadów, które nie mają charakteru odpadów 

komunalnych. 

11. Odpady wymagające opakowania, zwłaszcza płynne, przyjmowane są tylko w szczelnych 

pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. 

12. Transport odpadów do GPSZOK leży po stronie dostarczającego odpady. 

13. Czynności związane przekazaniem do zważenia i wyładowaniem odpadów wykonuje 

dostarczający odpady, pod nadzorem pracownika GPSZOK. 

14. Odpady przyjmowane są przez pracownika GPSZOK, po sprawdzeniu zawartości, rodzaju, kodu 

i masy. 

15. Przyjęcie odpadów jest rejestrowane w ewidencji odpadów. 

16. Osoby przebywające na terenie GPSZOK są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom 

pracownika GPSZOK, zachowania przepisów BHP i P.Poż., nieużywania otwartego ognia 

i niepalenia papierosów, stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Na terenie GPSZOK 

zabrania się przebywania osób niepełnoletnich.  

17. Korzystanie z GPSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

18. Korzystanie z GPSZOK jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych 

osobowych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Prezes 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Poznańska 1, 56-100 Wołów. Kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@pgk-wolow.pl. 

19. Regulamin obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2021 r. 

20. Traci moc Regulamin GPSZOK z dnia 28 maja 2020 r. 

21. Regulamin dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa, w GPSZOK oraz na stronie internetowej 

www.pgk-wolow.pl 
 
 
        Zarząd PGK Sp. z o.o.  
 w Wołowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wołów, dnia 19.04.2021 r. 


