
REGULAMIN 
ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ 

NA SKŁADOWISKU ODPADÓW „GRYFINO-WSCHÓD”
OBRĘB WEŁTYŃ II, GMINA GRYFINO

Ścieżka edukacyjna na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gryfino-Wschód
powstała w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP
oraz gmin sąsiednich”, w ramach działania 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki
odpadami  ze  szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”  –  priorytet  II  Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013. 

§ 1

1. Ścieżka edukacyjna, zwana dalej „ścieżką” zlokalizowana jest na terenie Składowiska odpadów
Gryfino-Wschód, działka 96/9, obręb Wełtyń II, Gmina Gryfino.

2. Zarządzającym  Składowiskiem odpadów jest  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5, 74-100 Gryfino.

3. Ścieżka  przeznaczona  jest  do  zwiedzania  zarówno  przez  grupy  zorganizowane  jak  i osoby
indywidualne.

4. Wstęp na teren ścieżki jest bezpłatny.
5. Dolna granica wieku zwiedzających wynosi 6 lat.
6. Dzieci i młodzież do lat 14 mogą wejść na teren ścieżki na Składowisku odpadów wyłącznie pod

opieką osób pełnoletnich.
7. Grupy zwiedzających niepełnoletnich (oraz innych osób wymagających opieki z uwagi na ich

stan fizyczny lub psychiczny) prowadzą ich opiekunowie w ilości: jeden opiekun na grupę  do 10
osób.

8. Grupy zwiedzających, ze względu na wymogi bezpieczeństwa, mogą liczyć maksymalnie do 25
osób.

§ 2

Zwiedzanie ścieżki może odbywać się wyłącznie pod opieką i w obecności wyznaczonego pracownika
Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  sp.  z  o.o.  –  przewodnika.  Grupa  oprowadzana  jest  przez
przewodnika zgodnie z wytyczoną trasą ścieżki.

§ 3

1. Ścieżkę zwiedzać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.30 po uprzedniej
rezerwacji  telefonicznej  pod  nr  tel.  (91) 416  32  06  bądź  mailowej:  zuk@puk.gryfino.pl
składowisko@puk.gryfino.pl.  Można  również  dokonać  uzgodnień  osobiście  w  Biurze,  na
Składowisku odpadów.

2. Rezerwacji dokonuje pracownik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.

3. Długość ścieżki wynosi  około 450 m, a jej zwiedzanie średnio zajmuje 45 minut.

§ 4

1. Przed rozpoczęciem zwiedzania ścieżki przewodnik zapoznaje zwiedzających z podstawowymi
zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie Składowiska
odpadów.
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2. Na terenie Składowiska odpadów obowiązuje całkowity zakaz palenia.

3. Przejścia dozwolone jedynie wyznaczoną trasą ścieżki.

4. Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kogokolwiek ze zwiedzających upoważnia przewodnika
do natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania.

§ 5

1. W trakcie pobytu na Składowisku odpadów zabrania się zwiedzającym: 
a) dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,

b) przebywania w miejscach niedozwolonych,

c) samowolnego oddalania się od grupy,

d) biegania po terenie Składowiska odpadów,

e) wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,

f) palenia papierosów i wzniecania ognia,

g) wprowadzania zwierząt,

h) zaśmiecania obiektów.
2. W trakcie przebywania na terenie Składowiska odpadów należy stosować się do uwag i poleceń 

przewodnika lub innych osób pracujących na Składowisku odpadów.

§ 6

1. Za  wszelkie  uszkodzenia,  pełną  odpowiedzialność  materialną  ponosi  osoba,  która  wyrządziła
szkodę lub jej prawni opiekunowie.

2. Zwiedzający  ścieżkę  zobowiązani  są  do  przestrzegania  niniejszego  Regulaminu  i  poleceń
pracownika Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie wypadki i zdarzenia, spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu ścieżki edukacyjnej
i/oraz ogólnych zasad bhp.

§ 7

1. Wszelkie informacje o pracy Składowiska odpadów można uzyskać na miejscu od pracownika
Składowiska, na stronie internetowej  www.puk.gryfino.pl lub telefonicznie pod nr tel. (91) 416-
32-06 (Składowisko odpadów), tel. (91) 416-30-51 wewn. 170 (ul. Szczecińska 5).

2. Regulamin ścieżki edukacyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.puk.gryfino.pl
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2015 r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr

46/2015 z dnia 26.11.2015 r.
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