
 REGULAMINU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI w R.O.D. „Pod Borem” w Prądocinie
zatwierdzony uchwałąn nr 4 /2017 Walnego Zebrania członków PZD ROD "Pod Borem" w dn. 10.04.2017r.

Podstawy prawne:
1. Regulamin i Statut PZD .
2. Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gminy
Nowa Wieś Wielka.

§ 1 

Zasady gospodarki odpadami

1. Gospodarką odpadami zajmuje się Zarząd ROD, który ustanawia gospodarza lub osobę wyznaczoną ze składu Zarzadu
do opieki i nadzoru nad miejscem składowania odpadów.
2. Miejscem składowania odpadów w ROD jest wyznaczony teren śmietnika.
3. Z miejsca składowania odpadów mogą korzystać działkowcy ROD "Pod Borem" i działkowcy prywatni, którzy wniosą
opłatę ( zaliczkę ) na wywóz śmieci za dany rok rozliczeniowy.
4. Odpady należy wrzucać do kontenerów na śmieci. Obowiazuje segregacja odpadów.
5. Zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci:
a) Części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.
Materiał roślinny należy kompostować na działce i zużywać na własnej działce.
b) Przedmiotów wyposażenia np. mebli, sprzętu AGD i RTV, kołder, dywanów, ubrań, itp.
c) Materiałów budowlanych i rozbiórkowych. 
Materiały te należy usuwać we własnym zakresie, poprzez zamawianie u podmiotów uprawnionych  kontenerów lub
worków „Big bag” wraz z wywozem odpadów.
Zabrania się wjazdu i wyjazdu pojazdów ciężarowych np. z odpadami budowlanymi przez bramę nr 1 ( główną ) i bramę
nr 2. To samo dotyczy wywozu szamba.
d) Zużytych baterii i sprzętu elektrycznego oraz elektroniki.
e)  Leków,  odpadów medycznych,  opakowań  po  materiałach  niebezpiecznych  np.:  środki  ochrony roślin,  puszki  po
farbach, opakowania po rozpuszczalnikach, itp.
6. Zabrania się pozostawiania lub porzucania odpadów poza pojemnikami na śmieci.

§2
Zasady segregacji odpadów komunalnych

1.Wprowadza się obowiązek segregowania odpadów komunalnych, takich jak papier, plastik, butelki i puszki aluminiowe
oraz  drobny  złom.  Odpady  te  należy  wyrzucać  do  pojemników  z  tworzywa  sztucznego,  zwykle  odpowiednio
oznaczonych.
2. Do dużego,metalowego kontenera na odpady komunalne można wyrzucać jedynie odpady nie podlegające segregacji, z
wyłączeniem odpadów roślinnych, które należy kompostować na działce.
3. Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD, itp.) będą odbierane jeden raz do roku (do I-szej połowy czerwca) w
terminie uzgodnionym z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.
Termin odbioru będzie podawany do wiadomości działkowców z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed dostarczeniem na
miejsce zbiórki odpadów wielkogabarytowych należy je rozebrać na części (zwłaszcza meble, grill) lub odpowiednio
złożyć np. dywan, łóżko polowe, itp.

§3
Przepisy porządkowe

1.Działkowcy zobowiązani są stosować się do poleceń osób, którym powierzono pieczę nad miejscem usuwania odpadów
oraz  poleceń  pracowników  firmy  wywozowej  w  zakresie  wykonywania  manewrów  pojazdem  do  wywozu  śmieci,
składowania i segregowania odpadów.
2. W celu zapewnienia odpowiedniej segregacji i utrzymania porządku oraz estetyki miejsca wyrzucania odpadów teren
jest objęty monitorowaniem.
3. Wobec działkowców łamiących przepisy porządkowe oraz zasady gospodarki i segregacji odpadów wyciągane będą
konsekwencje określone przepisami statutowo-regulaminowymi.
4.  W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia terenu śmietnika,  porzucenia odpadów poza pojemnikami i  w innych
miejscach do tego nie przeznaczonych, braku segregacji odpadów, wrzucania do pojemników odpadów zabronionych ( §
1 pkt. 4 ), działkowiec, który tego dokona zostanie obciążony kosztami porządkowania terenu i usunięcia odpadów. 
5. Działkowiec może sam dokonać uporzadkowania terenu i wywozu odpadów zabronionych ( § 1 pkt. 4 ) niezwłocznie
po ustaleniu jego sprawstwa. Wówczas nie ponosi kosztów usunięcia odpadów zabronionych.
7.  Zabrania  się  wjazdu  na  teren  śmietnika  pojazdami,  zastawiania  bramy  śmietnika,  zmieniania  lub  naruszania
infrastruktury,  przestawiania  pojemników,  zabierania  i  niszczenia  narzędzi  do  ubijania  śmieci,  naruszania  tablic  lub
komunikatów informacyjnych.
8. Pojemniki po wrzuceniu odpadów należy zamykać.


