
Walne Zebranie Członków   Stowarzyszenia Ogrodowego „Przy Zaporze” 
odbyte w dnia 4 lipca 2020r podjęło uchwałę  nr 3 / 2020 wprowadzającą  

zmiany  do  Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ustalając  
treść działu „Odpady organiczne i śmieci”  który otrzymuje brzmienie:     

(zmiany zaznaczone są wytłuszczoną czcionką)  

 

Odpady organiczne i śmieci 

§ 77  Działka musi być wyposażona w kompostownik do kompostowania odpadów 

pochodzenia organicznego, a w szczególności na pochodzące z działki usunięte rośliny, 

skoszoną  trawę i liście. Posiadanie kompostownika jest obowiązkowe i będzie 

nadzorowane. Kompostownik może mieć konstrukcję stałą lub szkieletową. Obowiązek 

użytkowania kompostownika przez każdego działkowca wynika z potrzeby 

wyeliminowania wyrzucania odpadów pochodzenia organicznego do śmieci 

komunalnych, na wysypisko gałęzi, do lasu, wokół ogrodzenia i na drogi. 

 

§ 78  Dopuszcza się spalanie na działce pochodzących z działki gałęzi i części roślin 

porażonych przez choroby i szkodniki, jeśli odbywa się to pod kontrolą działkowca i nie 

stwarza zagrożenia. Spalanie można wykonywać w ciągu dnia od 1 października do 30 

kwietnia. W ROD organizowane będzie spalanie lub rozdrabnianie gałęzi w 

wyznaczonych terminach i miejscu. 

  

§ 79. 1. Stowarzyszenie organizuje gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach i ich 

usuwanie z terenu ROD w okresie od maja do października,  zgodnie z 

obowiązującym prawem gminy Koronowo. Działkowiec ma obowiązek przestrzegać 

zasady gromadzenia, selekcji i składowania odpadów jakie obowiązują w ROD. 

Koszty wywozu odpadów pokrywane są przez działkowców i stanowią składnik opłaty 

ogrodowej. 

2. Zabronione jest pozostawienie śmieci kiedy nie ma wystawionych pojemników oraz 

zabronione jest znoszenie odpadów różnych w tym budowlanych na składowisko 

gałęzi. Osoby łamiące zakaz muszą się liczyć z konsekwencjami regulaminowymi. 

 



3. Działkowców obowiązuje selekcjonowanie odpadów komunalnych na odpady: 

opakowań z tworzyw sztucznych i metali,  opakowań ze szkła,  opakowań z 

papieru i tektury, odpady zielone biodegradowalne. Inne odpady komunalne są 

klasyfikowane jako zmieszane. 

4.  W celu ograniczenia kosztów odbioru odpadów zmieszanych zabronione jest 

przynoszenie do boksu śmieciowego oraz wkładanie do pojemników odpadów 

typu: wyposażenia altan i ogródków, mebli i części ogrodowych, basenów, 

sprzętu elektrotechnicznego, odpadów po pracach remontowych, kołder, 

poduszek, pościeli. Wszystkie te odpady działkowiec ma obowiązek wywieźć z 

terenu ROD lub zlecić wywiezienie na koszt własny. 

5. W wypadku podjęcia przez działkowca prac remontowych altany lub 

infrastruktury działkowej powstałe odpady w tym gruz, elementy konstrukcji, 

meble, elektrosprzęt oraz śmieci,  działkowiec ma obowiązek wywieźć je z terenu 

ROD lub zlecić wywiezienie na koszt własny. 

6. Nadmiar odpadów zielonych biodegradowalnych działkowiec może pozostawiać 

wyłącznie luzem we wskazanych miejscach składowania. Gałęzie drzew i krzewy 

należy zanosić na składowisko gałęzi. Zabrania się pozostawiania tych odpadów 

w workach plastikowych lub innych opakowaniach. 

7. W interesie każdego działkowca jest stosowanie zasad gospodarki śmieciowej i 

dbanie o czystość i porządek na terenie ROD i terenach okolicznych oraz 

aktywne interweniowanie na zauważone wszelkie zdarzenia naruszania 

regulaminu przez inne osoby. Nie reagowanie na łamanie zasad przez innych 

będzie postrzeganie jako przyczynianie się do naruszenia zasad gospodarki 

śmieciowej. 

8. Naruszenie zasad gospodarki śmieciowej opisanej w punktach 1 – 6  zagrożone 

jest karą finansową w wysokości od 50 do 500 zł. Mandat karny wystawia 

Zarządca Ogrodu. Jeśli działkowiec odmówi zapłacenia kary wówczas 

ostateczną decyzję podejmuje zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego, po 

uzyskaniu opinii Komisji Rozjemczej, a kara staje się wymagalna. W przypadku 

nie zgadzania się z decyzją zarządu, działkowiec musi skierować sprawę na drogę 

sądową. 



 


