
Załącznik do uchwały walnego zebrania z dnia 18 marca 2016 r. 

ZASADY       
  Zbierania i składowania odpadów 

 na terenie ROD „OTOWO” 
 
 

Na podstawie art.15 pkt. 1 ust.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40) i w związku z § 36 i § 42 
Regulaminu ROD z dnia 1 października 2015 r. oraz w oparciu o Regulamin utrzymania 
czystości i porządku w gminie Tarnowo Podgórne stanowiący załącznik do uchwały nr 
LX/770/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 stycznia 2014 r. walne zebranie ROD 
zatwierdza zasady utrzymania czystości i porządku na terenie ROD „OTOWO”.  

 
§ 1. 

Zarząd ROD odpowiedzialny jest za zbieranie i usuwanie z terenu ogrodu odpadów.  
 

§ 2. 
Działkowiec zapewnia utrzymanie porządku i czystości, wynikający z przepisów prawa  
poprzez: 

1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów i składowania ich w wyznaczonych 

miejscach do odpowiednich pojemników. 

2. Wnoszenia opłaty wchodzącej w skład opłaty ogrodowej przeznaczonej na 

utrzymanie porządku i czystości na ogrodzie. 

§ 3. 
1. Działkowiec zobowiązany jest do prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów 

zielonych i odpadów komunalnych i składowania ich do oznakowanych pojemników 

przy bramach wjazdowych bez dodatkowych opakowań. 

2. Zabrania się wywozu śmieci do miejsca składowania samochodami. 

3. Odpady takie jak, przeterminowane leki, opakowania wielkomateriałowe, chemikalia, 

metale, papier i tektura (makulatura), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony                 

i odpady budowlane i rozbiórkowe, można składować na działce, pod warunkiem ich 

uporządkowania i uzyskania zgody od użytkowników sąsiednich działek. 

4. Działkowiec prowadzący prace budowlane, remontowe i konserwacyjne  powodujące 

powstawanie odpadów wymienionych w pkt. 2 zobowiązany jest do: 

a) uzyskania zgody zarządu ROD na prowadzenie w/w prac 

b) wynajęcia na własny koszt odpowiednich pojemników umożliwiających 

składowanie odpadów.  

5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może dwa razy w roku zorganizować  

zbiórkę odpadów wymienionych w pkt. 2. 

 



 
§ 4. 

Ustala się stałą opłatę przeznaczoną na koszty związane z usuwaniem odpadów 
wymienionych w § 2 pkt. 2  w wysokości ustalanej corocznie na podstawie kosztów 
ponoszonych przez zarząd w roku poprzednim. 

 
§ 5. 

1. Koszty związane z usuwaniem odpadów powstałych w okresie od października do 

marca każdego roku obciążają proporcjonalnie działkowców przebywających na 

terenie ogrodu w tym okresie.  

2. Podstawą obciążeń są oświadczenia składane do zarządu w terminie do dnia 30 

września każdego roku.  

3. Zarząd ROD jest uprawniony do weryfikacji oświadczeń. 

 
§ 6.  

1. Niestosowanie się do powyższych zasad upoważnia  Zarząd do zastosowania § 27 

Statutu PZD z dni  1 lipca 2015 r. 

2. Interpretacja niniejszych zasad należy do Zarządu ROD i nie może być  sprzeczna                

z obowiązującymi  w PZD przepisami. 

3. Zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia.  

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany, użytkownik działki nr …………………  przyjmuje do wiadomości 
i stosowania zasady „Zbierania i składowania odpadów komunalnych” na 
terenie ROD „OTOWO”. 
 
 
 
 
 
Otowo, dnia ………………………………………. 
 


