
REGULAMIN  ZWIEDZANIA

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Płoszowie, gmina Radomsko.

Postawą opracowania Regulaminu są instrukcja eksploatacji zakładu unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych oraz ogólne przepisy BHP obowiązujące w zakładzie unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych.

§ 1
1. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest udostępniony do zwiedzania przez 

grupy zorganizowane. 
2. Dolna granica wieku zwiedzającego wynosi 12 lat.
3. Grupy zwiedzających w wieku do 18 lat prowadzą opiekunowie szkolni w liczbie 1 opiekun 

na 15 osób. Jednorazowo zapraszamy grupy w ilości do 25 osób.

§ 2
            Trasa zwiedzania jest ustalana przez osobę oprowadzającą.

§ 3
1. Zezwolenie na zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wydaje 

Prezes Spółki lub osoba przez niego upoważniona , na podstawie zgłoszenia ( pisemnie, 
telefonicznie, e-mailem).

2. Zgłoszenie powinno zawierać : nazwę jednostki zgłaszającej, proponowaną datę zwiedzania, 
godzinę, wiek i ilość uczestników.

3. Zwiedzanie trwa od 1 – 1,5 godziny.

§ 4
1. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun grupy zgłasza Kierownikowi Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych lub osobie przez niego upoważnionej liczbę 
uczestników, dokonuje wpisu do Rejestru wycieczek ekologicznych oraz wypełnia 
oświadczenie o odpowiedzialności (załącznik nr 1).

2. Osoba upoważniona przez Kierownika Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
zapoznaje uczestników wycieczki z Regulaminem zwiedzania i podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa i ochrony ppoż. obowiązującymi na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych.

3. Podczas wycieczki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, zabronione jest oddalanie się od grupy 
i przebywanie w miejscach niedozwolonych.

4. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa zastrzega się przerwanie wycieczki i 
skierowanie całej grupy poza teren obiektu..

                     Regulamin zatwierdził:
                                             Prezes PGK Sp. z o.o.

          Wiesław Kamiński



Radomsko, dnia 9 luty 2010r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję całkowitą odpowiedzialność za ścisłe sto-

sowanie się uczestników wycieczki do zaleceń oprowadzającego. Zobowiązuję 

się do przestrzegania zasad BHP i P.Poż. obowiązujących na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-

nalnej Sp. z o.o. w Radomsku.

Radomsko, dnia ............................................

/ czytelny podpis /


