
§ 1 

1. Działalność Punktu Drugie Życie Rzeczy zwanego dalej Szperowiskiem jest 

prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 

Górze ,ul. Zjednoczenia 110 C przy PSZOK . 

2. Szperowisko jest obsługiwane przez pracowników PSZOK. 

3. Korzystający z Szperowiska zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminu i poleceń pracownika PSZOK-u. 

4. Przedmioty na Szperowisku są pozyskiwane na dwa sposoby: 

a) punkt przyjmuje od mieszkańców przedmioty/rzeczy, które potem mogą być 

przekazane innym mieszkańcom do dalszego użytkowania  

b) pracownicy PSZOK samodzielnie wyszukują rzeczy spośród przedmiotów 

oddanych przez mieszkańców. 

5. Mieszkańcy dostarczający przedmioty do Szperowiska będą wypełniali 

„Oświadczenie”, w którym deklarują, że przedmioty oddane stanowią ich wyłączną 

własność, nie są przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych, nie przysługują do nich 

żadne prawa osobom trzecim i nikt nie rości sobie wobec nich pretensji. Wzór 

Oświadczenia określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

6. Przyjęcie przedmiotów będzie odbywało się przez upoważnionego pracownika 

PSZOK-u po ustaleniu zgodności dostarczonych z aktualnym wykazem przedmiotów. 

7. Z momentem przyjęcia przedmiotów do Szperowiska ich właściciel oświadcza, 

że wyzbywa się prawa własności do nich. 

8. Pozostawione w Szperowisku przez mieszkańców przedmioty mogą zostać bezpłatnie 

pobrane przez innych mieszkańców obsługiwanych przez PSZOK w Zielonej Górze po 

podpisaniu potwierdzenia wydania przedmiotu ze Szperowiska, zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

9. W chwili wydania przedmiotu ze Szperowiska na rzecz nowego mieszkańca staje się on 

jego właścicielem. Dla określenia statusu cywilnoprawnego rzeczy oddanych do 

Szperowiska stosuje się odpowiednio art. 180 i 181 ustawy Kodeks cywilny. 

10. Rozładunek przedmiotów następuje za zgodą i wskazaniem miejsca przez pracownika 

PSZOK-u. 

11. Ustala się czas przetrzymywania przedmiotów/rzeczy w Szperowisku na okres 1 m-ca 

licząc od dnia ich przyjęcia. Po tym okresie przedmioty nie odebrane przez 

mieszkańców mogą zostać przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym 

podmiotom. 

12. W Szperowisku działa punkt naprawy, w którym dokonywane będą drobne naprawy        

i czynności konieczne do ponownego użytkowania przedmiotów wskazanych w pkt.4. 

13. Spółka nie odpowiada za jakość wykonanych napraw wskazanych w pkt.12, ani za stan 

techniczny przedmiotów. 

14. Klauzula informacyjna znajduje się w załączniku nr 3. 

§ 2 

1. Dni i godziny otwarcia Szperowiska są uzależnione od ilości i jakości pozyskanych 

przez Szperowisko odpadów, które nadają się do ponownego wykorzystania. 

Informacje o dniach i godzinach otwarcia Szperowiska będą podawane do wiadomości 

na stronie internetowej www.zgk.net.pl.  być może powstanie strona dedykowana tylko 

temu miejscu więc wpiszemy także tę stronę oraz na profilu spółki na profilu 

społecznościowym facebook. 

http://www.zgk.net.pl/


2. Produkty lub części produktów są: 

1) Kwalifikowane wg działów towarowych; działy towarowe określono w załączniku 

nr  4; 

2) Udostępniane do obejrzenia w Katalogu Produktów na stronach internetowych,  

o których mowa powyżej. Katalog produktów ma charakter informacyjny i nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; 

3) Nabywanie odbywa się na miejscu w Szperowisku, bez możliwości wstępnej 

rezerwacji. 

3. Spółka w ramach działalności Szperowiska nie zapewnia transportu ani załadunku 

nabytych produktów lub części produktów, z wyjątkiem czynności pomocniczych lub 

udostępnienia wózków ułatwiających transport do samochodu, wyłącznie do dyspozycji 

na terenie PSZOK. 

4. Otrzymane w Szperowisku  produkty (komplet) lub części produktów: 

1) nie są traktowane jako zakupione, nie podlegają gwarancji ani rękojmi; 

2) mogą podlegać zwrotowi jako odpad komunalny w ramach gminnego 

funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

3) po zwróceniu nie są wymieniane na inne. 



Załącznik nr 1 

Oświadczenie 

Dostarczenie przedmiotów do Szperowiska 

Ja………………………………………………….. 

Imię i nazwisko 

 

Zamieszkały/a w ……………………………………………………..[KS1][MR2] 

Oświadczam, że dostarczone przeze mnie do Punktu Drugie Życie przy PSZOK  przedmioty: 

1……………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………. 

- stanowią moją wyłączną własność, nie są przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych, nie 

przysługują do nich żadne prawa osobom trzecim i nikt nie rości do nich pretensji, 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

……………………………………………… 

Miejscowość ,data i podpis 



Załącznik nr 2 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zielonej Górze 

SZPEROWISKO 

Potwierdzenie wydania towaru 

Data wydania……………………………………………. 

Imię i nazwisko odbierającego…………………………..[KS3][MR4] 

Rodzaj odebranych 

przedmiotów/ilość………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że stan techniczny przedmiotu opisanego powyżej  jest mi znany i nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeń dotyczących jego dalszego funkcjonowania / dalszej eksploatacji.  

 

…………………..       ……………………….. 

Podpis wydającego       Podpis odbierającego 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Informacja RODO 

Korzystając z usług Szperowiska wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE.  

W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 65-

120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110c,  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00. 

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia zbiórki oraz 

wydania towaru w ramach Szperowiska zgodnie z: 

 art. 6 ust. 1 lit. a, w ramach wyrażonej zgody, 

 art. 6 ust. 1 lit. f, w celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 

administratora (ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń). 

4. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Jednocześnie dane przekazującego towaru w sytuacji roszczeniowej mogą zostać przekazane 

odbiorcy towaru. 

6. Dane pozyskane w związku z akcją przetwarzane (przechowywane) będą w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia Szperowisko przez okres 5 lat, [MR5]zgodnie z kat. archiwalną B5. 

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii prawo do sprostowania (poprawiania) 

swoich danych prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w akcji. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 



Załącznik nr 4: 

Działy towarowe: 

DOM: 

Meble 

Tekstylia 

Artykuły dekoracyjne 

Sprzęty i urządzenia agd 

Części i elementy składowe do urządzeń elektrycznych i agd 

Naczynia kuchenne 

Sprzęt oświetleniowy 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny 

SPORT i REKREACJA 

Sprzęt i urządzenia sportowe 

Walizki, plecaki, torby 

wydawnictwa o tematyce turystyczno-sportowo-rekreacyjnej 

kasety, taśmy, płyty 

DZIAŁ DZIECIĘCY 

Zabawki, wózki, sprzęty pielęgnacyjne i inne artykuły dziecięce 

ARTYKUŁY TECHNICZNO-BUDOWLANE 

Ceramika budowlana 

Stolarka budowlana 

Armatura łazienkowa i kuchenna 

Inne materiały budowlane 

Narzędzia 

HOBBY – OGRÓD I ZWIERZĘTA 

Donice ceramiczne i plastikowe, skrzynki 

Akcesoria dekoracyjne do ogrodów i balkonów 

Meble ogrodowe 

Narzędzia ogrodnicze 

Klatki, akwaria, legowiska, smycze, kagańce i inne akcesoria 

 


