
Informacja o zasadach, warunkach i godzinach przyjęcia odpadów oraz szczegółowych wytycznych 

dotyczących sposobu poruszania się po obiekcie. 

1. Przyjmowanie odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach ul. Działkowa 20 

odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 22.00. 

2. Czynności  związane z przyjęciem odpadów na teren Zakładu Gospodarki Odpadami odbywają 

się pod nadzorem pracownika. 

3. Pojazdy dowożące odpady wjeżdżają na teren Zakładu główną bramą wjazdową, a następnie 

kierują się na wagę samochodową. 

4. Kontrola dostarczonych odpadów wykonywana jest na kilku etapach: przy wadze, w trakcie 

rozładunku i po rozładunku. 

5. Pracownik weryfikuje zgodność dostarczonych odpadów z kartą przekazania odpadów (KPO). 

Przeprowadzane jest sprawdzenie rodzajów dostarczonych odpadów. W przypadku 

nieprawidłowości możliwa jest odmowa przyjęcia odpadów. 

6. Za pomocą wagi samochodowej najazdowej następuje sprawdzenie masy samochodu wraz  

z przywiezionymi odpadami.  

7. Rejestracja dostarczonych odpadów odbywa się z następujący sposób: 

1) Pojazd dostawcy wjeżdża na wagę samochodową; 

2) Kierowca pojazdu zgłasza się do pracownika obsługującego wagę samochodową 

(wagowego); 

3) Kierowca jako przedstawiciel dostawcy, deklaruje rodzaj dostarczonych odpadów  

i informuje: 

a. imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu przywożącego odpady, 

b. z jakiej gminy przywiózł odpady, 

c. czy pochodzą z nieruchomości zamieszkałych, czy z niezamieszkałych, 

d. czy są to odpady z ternu miasta, czy z terenów wiejskich. 

8. Odpady wyładowywane są w miejscu wskazanym przez pracownika wagowego. 

9. Pojazd przywożący odpady na teren Zakładu, po wyładowaniu odpadów, jest ponownie ważony 

w celu weryfikacji ilości dostarczonych odpadów. W momencie ponownego ważenia  

w pojeździe winna być taka sama ilość osób jak przy pierwszym ważeniu. 

10. Pracownik wagowy potwierdza odbiór odpadów na karcie przekazania odpadów. Drukowany 

jest dowód ważenia, który przekazywany jest kierowcy do podpisu. 

11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia. 

12. Osoby poruszające się pieszo po terenie Zakładu zobowiązane są do noszenia kamizelki 

odblaskowej. 

13. Maksymalna dozwolona prędkość dla pojazdów poruszających się po obiekcie wynosi 10 km/h. 

 


