
 

 

 

 
 

 

REGULAMIN 

utrzymania czystości i porządku na terenie ROD ”ODRA” we Wrocławiu 

 
Na podstawie § 3 Uchwały Nr 10 /2016 walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD 

„ODRA” we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2016 r., uwzględniając postanowienia w szczególności 

Rozdziału VII Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego a także odpowiednie zapisy Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia stanowiącego załącznik do uchwały nr 

XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. stanowi się niniejszy regulamin.  

 

Rozdział I. Przepisy ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze ROD „ODRA”  

we Wrocławiu.  

2. Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego 

zgodą na działce i w ROD. 

 

Rozdział II. 

Obowiązki i wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

 

1. Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRA” we Wrocławiu prowadzi się  

selektywne zbieranie wytwarzanych odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie 

obejmującym:  

a) papier, 

b) tworzywa sztuczne, metale, 

c) odpady zielone. 

2. Odpady powyższe  zbierane są w odpowiednio oznakowanych, kolorowych 

kontenerach/pojemnikach.  

3. Odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności kompostowane. Te, które nie nadają się 

do umieszczenia w kompostowniuku zbierane są w przeznaczonych do tego celu specjalnych 

workach, koloru brązowego.  

4. Odrębne kontenery/pojemniki, stosownie oznakowane przeznaczone będą do zbierania 

odpadów zmieszanych.  

5. W ogrodzie nie prowadzi się zbierania odpadów: 

a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

b) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

c) zużytych opon, 

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e) zużytych baterii i akumulatorów, 

f) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

g) szkła bezbarwnego i kolorowego. 
6. Wymienione w p. 4 lit. a – g  odpady, działkowcy są zobowiązani do usuwania  

z terenu ogrodu we własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Zarząd ROD zobowiązany jest do zapewnienia odbioru odpadów zmieszanych raz w tygodniu  

i takiej częstotliwości odbioru odpadów segregowanych, która gwarantuje nieprzepełnianie 

kontenerów/pojemników oraz zachowanie czystości w miejscach składowania. Harmonogram 

odbioru winien być zamieszczony na tablicach ogłoszeń. 

8. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów zielonych należy umieszczać w 

miejscu ustawienia pojemników lub innym, wskazanym przez zarząd ROD  miejscu 

wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

9. Zabrania się:  

a) umieszczania w kontenerach/pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady 

komunalne, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów 

 i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych,  



 

 

b) umieszczania w kontenerach/pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej nie mających 

charakteru odpadów komunalnych, w tym odpadów medycznych i odpadów 

opakowaniowych,  

c) selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub 

worek. 

 

Rozdział III. Przepisy porządkowe. 

 

Nie stosowanie przez działkowca lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, podanych w 

Rozdziale II niniejszego Regulaminu zasad segregacji odpadów stanowi rażące naruszenie porządku 

ogrodowego, pociągające za sobą skutki przewidziane w ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie 

ROD. Działkowiec odpowiada ponadto za szkodę wyrządzoną w ten sposób na zasadach 

przewidzianych w kodeksie cywilnym, w tym za szkodę majątkową polegającą na zwiększeniu 

kosztów wywozu odpadów.  

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 23 kwietnia 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 


