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Uchwała nr 52lf018

Zarządu Rodzinnego ogrodu Działkowego ,,oLSZANKA'' w Olszance

zdnia 10.11.2018

w Sprawie Zmianw Zasadach Segregacjiodpadów dla obu ogrodów RoD o|szanka.

W związku uchwałą Nr XXIV/l 1812017 Zgromadzenia.Związku Gmin Wierzyca (ZGw) z dnia f9

września f01J r., wynikająca z rozporządzerria Mirristra Srodowiska z dnia 29 grudrria 2016 r. (DZ. U.

20|1 poz. 19), która wprowadza w całym kraju jednolite zasady Segregowania odpadów, dla obu

ogrodów RoD o|szanka w olszance zostaĘ uc|rwalone nowe Regu|aminy Porządkowe.

Jednocześnie regulaminy uchwalone w dniu 0,I.05.2016, uchwałami nr |9120|6 i 2012016 przestają

obowiązywaó.

Treść Regulaminów Porządkowego dla ogrodu olszanka I i olszanka II stanowią załącznik do

uclrwaĘ.

Regulamirr wchodzi w zycie w dniu poclpisarria niniejszej ucńwały.

PREZESCZŁoNEK ZARZĄDIJ

/ulI/v^
irnię rrazwisko, podpis

lnleJScowosc

wYNIK GŁoSOWANIA:

I2A.......h... PMECIW WSTRZYM AŁlA SIE . . .

)r:,wwr,,&ffi,,fu;ź{,{fł;a;n. 
.

irnię nazwisko, podpis



 

gazety

po napojach i żywności

resztki ryb i owoców morza

zużyte ręczniki papierowe
i serwetki

skoszona trawa

liście

pieluchy

... ... .. .. ..
... .

.
..

. .
... ...

.... .... ......
..... .. ..... .

resztki mięsa i kości

zniszczona odzież,
tekstylia i buty

zabawki elektroniczne
i elektryczne

sprzęt komputerowy

kable i przewody elektryczne

zużyte oleje i smary

substancje chemiczne

baterie i akumulatory

żarówki, świetlówki

opony samochodów 
osobowych

duże lustra, okna, drzwi

papier szkolny i biurowy

książki i zeszyty

opakowania kartonowe

papier pakowy i dekoracyjny

butelki szklane
po napojach i żywności

szklane opakowania

rośliny doniczkowe i kwiaty

przeterminowane leki

Opakowania szklane 
powinny być opróżnione

z zawartości
i pozbawione nakrętek.

Opakowania kartonowe
powinny być złożone.
Papier powinien być 

suchy i niezatłuszczony.

Odpady opakowaniowe
powinny być opróżnione
z zawartości i zgniecione.

tubki po pastach

Odpady zielone powinny 
być tak rozdrobnione, 

aby mieściły się w 
pojemniku lub worku.

znicze z zawartością wosku, 
resztki świec

meble

odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne

pojemnika dostarczanego przez 

i porcelana

Do pojemnika na 
odpady pozostałe po 
segregacji powinno 

trafić tylko to, co nie jest 
objęte segregacją.

metalowe zakrętki,
korki i kapsle

np. po napojach i mleku

opakowania po kawie, 

 po środkach czystości
i kosmetykach

opakowania po produktach 
spożywczych kwiaty ogrodowe

rolki papieru i gilzy

obierki, skórki, ogryzki,

........... .................. ... ... .. .........
..... ..

opakowaniowe odchody zwierząt

resztki kuchenne

puszki stalowe i aluminiowe

garnki, narzędzia,

METAL
TWORZYWA 
SZTUCZNE

opakowania po 
dezodorantach

koperty

PAPIER

kartony i tektura

SZKŁO BIO RESZTKOWE PSZOK

zegarki

impregnowane drewno

rozpuszczalniki

 

gazety

resztki ryb i owoców morza

zużyte ręczniki papierowe
i serwetki

skorupki jaj

skoszona trawa

liście

pieluchy

...... .. .. .. ... .
. ..
. .

... ... .... .... ........... .. ......

resztki mięsa i kości

zniszczona odzież,
tekstylia i buty

zabawki elektroniczne
i elektryczne

sprzęt komputerowy

kable i przewody elektryczne

zużyte oleje i smary

substancje chemiczne

baterie i akumulatory

żarówki, świetlówki

opony samochodów 
osobowych

duże lustra, okna, drzwi

papier szkolny i biurowy

książki i zeszyty

opakowania kartonowe

papier pakowy i dekoracyjny

po napojach i żywności

butelki szklane
po napojach i żywności

szklane opakowania

rośliny doniczkowe i kwiaty

przeterminowane leki

tubki po pastach

znicze z zawartością wosku, 
resztki świec

meble

odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne

siatki, torebki, worki 
foliowe

metalowe zakrętki,
korki i kapsle

np. po napojach i mleku

opakowania po kawie, 

 po środkach czystości
i kosmetykach

opakowania po produktach 
spożywczych

kwiaty ogrodowe

rolki papieru i gilzy

obierki, skórki, ogryzki,

........... ..................... ... .. .........
.......

opakowaniowe kawy odchody zwierząt

resztki kuchenne

puszki stalowe i aluminiowe

garnki, narzędzia,

METAL
TWORZYWA 
SZTUCZNE

opakowania po 
dezodorantach

koperty

PAPIER

kartony i tektura

SZKŁO BIO RESZTKOWE PSZOK

zegarki

impregnowane drewno

rozpuszczalniki

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

przyjmuje się w ilości do 4 sztuk, nie więcej niż 50 kg w ciągu roku na gospodarstwo 
domowe.

przyjmuje się w ilości do 1.000 litrów, nie więcej niż 500 kg w roku na gospodarstwo 
domowe albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie 
przez cześć roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

przyjmuje się w ilości do 480 litrów lecz nie więcej niż 150 kg w miesiącu z gospodarstwa 
domowego lub z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie 
przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

przyjmuje się w ilości do 200 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego. 

REGULAMIN PORZĄDKOWY 
DLA OGRODU OLSZANKA I

Wszyscy Działkowcy dbają o czystość na terenach wspólnych i obszarach  przyległych 
do ogrodu.

ODPADY KOMUNALNE segregujemy zgodnie z „ZASADAMI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH” i umieszczamy TYLKO w pojemnikach.

BIO ODPADY przetwarzamy w prywatnych KOMPOSTOWNIKACH. 

MEBLE, AGD, MATERACE, CERAMIKA, PŁYTKI, ZŁOM pozostawiamy 
w miejscu opisanym jako „PSZOK”, dawniej „WYSTAWKA” w Ogrodzie OLSZANKA II.

TEKSTYLIA, OBUWIE, KOŁDRY i PODUSZKI wrzucamy do kontenerów PCK.

Podczas prowadzenia DUŻEGO REMONTU lub INWESTYCJI BUDOWLANEJ na działce, 
Działkowiec zobowiązany jest wywieść odpady na swój koszt do miejsca utylizacji.
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2.

3.

4.

5.

6.



 

gazety

po napojach i żywności

resztki ryb i owoców morza

zużyte ręczniki papierowe
i serwetki

skoszona trawa

liście

pieluchy

... ... .. .. ..
... .

.
..

. .
... ...

.... .... ......
..... .. ..... .

resztki mięsa i kości

zniszczona odzież,
tekstylia i buty

zabawki elektroniczne
i elektryczne

sprzęt komputerowy

kable i przewody elektryczne

zużyte oleje i smary

substancje chemiczne

baterie i akumulatory

żarówki, świetlówki

opony samochodów 
osobowych

duże lustra, okna, drzwi

papier szkolny i biurowy

książki i zeszyty

opakowania kartonowe

papier pakowy i dekoracyjny

butelki szklane
po napojach i żywności

szklane opakowania

rośliny doniczkowe i kwiaty

przeterminowane leki

Opakowania szklane 
powinny być opróżnione

z zawartości
i pozbawione nakrętek.

Opakowania kartonowe
powinny być złożone.
Papier powinien być 

suchy i niezatłuszczony.

Odpady opakowaniowe
powinny być opróżnione
z zawartości i zgniecione.

tubki po pastach

Odpady zielone powinny 
być tak rozdrobnione, 

aby mieściły się w 
pojemniku lub worku.

znicze z zawartością wosku, 
resztki świec

meble

odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne

pojemnika dostarczanego przez 

i porcelana

Do pojemnika na 
odpady pozostałe po 
segregacji powinno 

trafić tylko to, co nie jest 
objęte segregacją.

metalowe zakrętki,
korki i kapsle

np. po napojach i mleku

opakowania po kawie, 

 po środkach czystości
i kosmetykach

opakowania po produktach 
spożywczych kwiaty ogrodowe

rolki papieru i gilzy

obierki, skórki, ogryzki,

........... .................. ... ... .. .........
..... ..

opakowaniowe odchody zwierząt

resztki kuchenne

puszki stalowe i aluminiowe

garnki, narzędzia,

METAL
TWORZYWA 
SZTUCZNE

opakowania po 
dezodorantach

koperty

PAPIER

kartony i tektura

SZKŁO BIO RESZTKOWE PSZOK

zegarki

impregnowane drewno

rozpuszczalniki

 

gazety

resztki ryb i owoców morza

zużyte ręczniki papierowe
i serwetki

skorupki jaj

skoszona trawa

liście

pieluchy

...... .. .. .. ... .
. ..
. .

... ... .... .... ........... .. ......

resztki mięsa i kości

zniszczona odzież,
tekstylia i buty

zabawki elektroniczne
i elektryczne

sprzęt komputerowy

kable i przewody elektryczne

zużyte oleje i smary

substancje chemiczne

baterie i akumulatory

żarówki, świetlówki

opony samochodów 
osobowych

duże lustra, okna, drzwi

papier szkolny i biurowy

książki i zeszyty

opakowania kartonowe

papier pakowy i dekoracyjny

po napojach i żywności

butelki szklane
po napojach i żywności

szklane opakowania

rośliny doniczkowe i kwiaty

przeterminowane leki

tubki po pastach

znicze z zawartością wosku, 
resztki świec

meble

odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne

siatki, torebki, worki 
foliowe

metalowe zakrętki,
korki i kapsle

np. po napojach i mleku

opakowania po kawie, 

 po środkach czystości
i kosmetykach

opakowania po produktach 
spożywczych

kwiaty ogrodowe

rolki papieru i gilzy

obierki, skórki, ogryzki,

........... ..................... ... .. .........
.......

opakowaniowe kawy odchody zwierząt

resztki kuchenne

puszki stalowe i aluminiowe

garnki, narzędzia,

METAL
TWORZYWA 
SZTUCZNE

opakowania po 
dezodorantach

koperty

PAPIER

kartony i tektura

SZKŁO BIO RESZTKOWE PSZOK

zegarki

impregnowane drewno

rozpuszczalniki

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

przyjmuje się w ilości do 4 sztuk, nie więcej niż 50 kg w ciągu roku na gospodarstwo 
domowe.

przyjmuje się w ilości do 1.000 litrów, nie więcej niż 500 kg w roku na gospodarstwo 
domowe albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie 
przez cześć roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

przyjmuje się w ilości do 480 litrów lecz nie więcej niż 150 kg w miesiącu z gospodarstwa 
domowego lub z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie 
przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

przyjmuje się w ilości do 200 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego. 

REGULAMIN PORZĄDKOWY 
DLA OGRODU OLSZANKA II

Wszyscy Działkowcy dbają o czystość na terenach wspólnych i obszarach  przyległych do 
ogrodu.

ODPADY KOMUNALNE segregujemy zgodnie z „ZASADAMI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH” i umieszczamy TYLKO w pojemnikach.

BIO ODPADY przetwarzamy w prywatnych KOMPOSTOWNIKACH. 

MEBLE, AGD, MATERACE, CERAMIKA, PŁYTKI, ZŁOM pozostawiamy 
w miejscu opisanym jako „PSZOK”, dawniej „WYSTAWKA” w Ogrodzie OLSZANKA II.

TRAWĘ, LIŚCIE, DROBNE GAŁĘZIE I ODPADY ORGANICZNE przetwarzamy w prywatnych 
kompostownikach lub wyrzucamy w miejsce opisane jako „BIO”, dawniej „TRAWA”. 

TEKSTYLIA, OBUWIE, KOŁDRY i PODUSZKI wrzucamy do kontenerów PCK.

Podczas prowadzenia DUŻEGO REMONTU lub INWESTYCJI BUDOWLANEJ na działce, 
Działkowiec zobowiązany jest wywieść odpady na swój koszt do miejsca utylizacji.
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