OBOWIĄZKOWA
SEGREGACJA ŚMIECI
NA TERENACH ROD
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści, użytkownicy oraz
posiadacze nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki
ROD) mają obowiązek segregowania odpadów. Oznacza to, że nie ma już
możliwości wyboru – wszyscy muszą segregować śmieci, w tym również działkowcy z
ROD. W przeciwnym razie, spotkają się z sankcjami za niesegregowanie odpadów. Wysokość
kary jaka grozi za brak segregacji to zwielokrotniona opłata za wywóz śmieci (do
czterokrotności), ustalana w drodze decyzji prezydenta miasta, burmistrza lub wójta.
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany /a
……………………………………………….………………………………………………………..
Użytkownik działki nr ………… zobowiązuję się do prawidłowej segregacji odpadów
na terenie ROD im. Wiosenka we Włocławku oraz do przestrzegania przepisów PZD
wynikających z zapisu § 9 ust 2 oraz § 80 Odpowiedzialność działkowca ust. 2. Działkowiec
odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce
i w ROD. (np. gości, pracowników itp.)
W przypadku niezastosowania się do w/w zobowiązania poddaję się odpowiedzialności
za każde nieprzepisowe składowanie odpadów np.
•

wielkogabarytowych

•

wyrzucanie do pojemników trawy, resztek roślin i gałęzi

•

brak prawidłowej segregacji odpadów

•

porzucanie odpadów na terenach wspólnych i bliskich ROD

•

wyrzucanie innych zabronionych odpadów tj.
o

opon,

o

odpadów budowlanych, drzwi, futryny, gruz, blacha, farby itp.

o

azbestu, papy

o

elektro śmieci – TV, Radia itp.

o

Leki, chemikalia itd.
P O U C Z E N I E:

W przypadku nałożenia kar finansowych przez podmiot odbierający odpady komunalne
za nieprawidłowości w segregacji śmieci, kary te będą obciążały tych działkowców, którzy nie
stosują się do przepisów określonych w niniejszym Regulaminie.
Zarząd ma prawo obciążyć kosztami sprzątania i wywozu odpadów tych Działkowców,
którzy pozbywają się śmieci niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub składują
śmieci obok kontenerów lub w miejscach niedozwolonych.
Osoby źle segregujące lub podrzucające nieregulaminowe odpady, przyłapane na
gorącym uczynku lub zarejestrowane na obrazie z kamery podlegają karze grzywny z art. 145
lub 154 kodeksu wykroczeń, której wysokość może wynosić od 500 do 1000 zł.

Włocławek dnia, …………………………………….

…………………………………………………………………………………
(czytelny podpis)
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Polski Związek Działkowców
ROD WIOSENKA we Włocławku
ul. Graniczna b/n
AKTUALIZACJA DANYCH
Zgodnie z § 15 ust. 7 Statutu PZD oświadczam, że moje aktualne dane osobowe i kontaktowe są
następujące:
Imię nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Adres do
korespondencji
Telefon komórkowy1
Telefon komórkowy2
Adres e-mail 1 DRUKOWANE
Adres e-mail 2
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów
statutowych PZD zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Włocławek dnia, …………………………………….

…………………………………………………………………………………
(czytelny podpis)

Wyrażam
zgodę

Rodzaj zgody

NIE wyrażam
zgody

Zawiadamianie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania
członków PZD w ROD za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany
adres e-mail i/lub SMS, telefon zgodnie z § 60 ust. 2 Statutu PZD
Zawiadamianie o wszelkich informacjach związanych z użytkowaniem
działki – w tym również o opłatach – za pośrednictwem poczty
elektronicznej
na
podany
adres
e-mail i/lub SMS, telefon.
Wywieszenie informacji dot. numeru działki i powiązanychz nią aktualnych
na dany rok salda opłat ogrodowych, w tym także salda opłat za energię
elektryczną na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej.

Włocławek dnia, …………………………………….
………………………………………………………………………………

(czytelny podpis)
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