
REGULAMIN GOSPODARKI ODPADAMI w ROD "Pod Borem" w
Pradocinie zatwierdzony uchwałą nr 15/2021 Walnego Zebrania członków PZD

ROD "Pod Borem" w dniu 08 sierpnia 2021r.

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.
2.  Zarzad ROD ustanawia  osobę do opieki  i  nadzoru  nad  miejscem składowania
odpadów.
3. Miejscem składowania odpadów w ROD jest wyznaczony teren śmietnika.
4. Teren śmietnika jest monitorowany całodobowo.
5. Z miejsca składowania odpadów mogą korzystać działkowcy ROD "Pod Borem" i
działkowcy prywatni, którzy wniosą opłatę ( zaliczkę ) na wywóz śmieci za dany rok
rozliczeniowy.
6. Terminy uruchomienia/zamknięcia składowiska odpadów wyznacza Zarząd ROD
komunikatem.
7. Odpady są przyjmowane dwa razy w tygodniu, w sobotę i niedzielę w godz. 12,00-
14,00,  pod  kontrolą  osób/osoby  wyznaczonych/ej  przez  Zarzad  ROD.  Poza  tymi
terminami śmietnik jest nieczynny, a kontenery zamykane na klucz.
8. Działkowcy przynoszą odpady w workach wydawanych odpłatnie przez Zarząd
ROD. Wpłaty za worki należy wnosić przelewem na konto bieżące ogrodu.
9. Worki są odpowiednio oznaczone. Odpady w nieoznaczonych workach nie będą
przyjmowane.
10.Cena zakupu worka wynosi: ........................* i może ulec zmianie w zależności od
ceny za usługi wywozu odpadów świadczonych przez firmę wywozową.
11. Nie będą przyjmowane odpady:
a) części roślin oraz nie pochodzących z działki odpady komunalne.
Materiał roślinny należy kompostować na działce i zużywać na własnej działce.
b) przedmioty wielkogabarytowe i wyposażenia np. meble, sprzęt AGD, RTV, kołdry,
dywany, ubrania, stare narzędzia, grille, itp.
c) budowlane i rozbiórkowe. 
Odpady te te należy usuwać we własnym zakresie, poprzez zamawianie u podmiotów
uprawnionych  kontenerów lub worków „Big bag” wraz z wywozem odpadów.
d) zużyte baterie i sprzęt elektryczny oraz elektronika.
e) leki, odpady medyczne, opakowania po materiałach niebezpiecznych np.: środki
ochrony roślin, puszki po farbach, opakowania po rozpuszczalnikach, itp.

§2



Przepisy porządkowe

1.  Działkowiec  jest  obowiązany  poddać  kontroli  przynoszony  worek  z  odpadami
osobie/osobom  wyznaczonej/ym  do  opieki  i  nadzoru  nad  miejscem  składowania
odpadów. 
2. Działkowcy są zobowiązani stosować się do poleceń osób, którym powierzono
opiekę i  kontrolę  nad miejscem składowania odpadów oraz poleceń pracowników
firmy wywozowej w zakresie nie utrudniania załadunku i wywozu śmieci,
3.  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.
4. Zabrania się pozostawiania lub porzucania odpadów poza pojemnikami na śmieci.
5.W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia terenu śmietnika, porzucenia odpadów
poza pojemnikami i w innych miejscach do tego nie przeznaczonych, wrzucania do
pojemników  odpadów  zabronionych,  działkowiec  zostanie  obciążony  kosztami
porządkowania terenu i usunięcia odpadów, a w przypadku ponownego naruszenia
przepisów regulaminu może być pozbawiony prawa do działki. 
6.  Zabrania  się  zastawiania  bramy  śmietnika,  zmieniania  lub  naruszania
infrastruktury  i  wyposażenia  miejsca  składowania  odpadów,  naruszania  lub
niszczenia tablic i komunikatów informacyjnych.

* cena zostanie ustalona w r.2022 - prawdopodobna to 15,0-20,0 zł za worek ok. 120l


