
SZANOWNY
DZIAŁKOWCU!
Na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) z dniem 01.08.2015 
roku uchwałą nr IV/16/2015 z dnia 27 maja 2015 Zgromadzenia 
Związku Gmin Krajny w Złotowie wprowadzono zmianę w sposobie 
naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z ogródków działkowych.

Wysokość opłaty ustalona jest w sposób ryczałtowy za rok kalendarzo-
wy, uzależniony od wielkości pojemnika oraz ilości wywozów i wynosi 
odpowiednio:

Roczna stawka ryczałtowa za 1 ogród działkowy w przypadku zbiera-
nia i odbierania odpadów w sposób selektywny.

Roczna stawka
ryczałtowa

za 1 ogród działkowy 

Rodzaj pojemnika
120 l 240 l 1100 l 7000 l

Łączna roczna liczba wywozów odpadów
z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników

3,80 zł 50 25 5 1
7,60 zł 100 50 11 2
15,20 zł 200 100 22 4

Roczna stawka ryczałtowa za 1 ogród działkowy w przypadku zbiera-
nia i odbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Roczna stawka
ryczałtowa

za 1 ogród działkowy

Rodzaj pojemnika
120 l 240 l 1100 l 7000 l

Łączna roczna liczba wywozów odpadów
z pojemnika w odniesieniu do pojemności pojemników

4,50 zł 50 25 5 1
9,00 zł 100 50 11 2
18,00 zł 200 100 22 4

W IMIENIU WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW
DEKLARACJĘ SKŁADA ZARZĄD
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO.

Zasady spalania na wolnym powietrzu suszu ogrodowego i gałęzi
na terenie ogródków działkowych określa wewnętrzny
Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Dzięki zmniejszeniu objętości odpadów 
w kontenerach lub pojemnikach, może zmieścić 

się ich nawet pięciokrotnie więcej.

BIOPET MAKULATURA SZKŁO

ŻYCZYMY MĄDREGO ŚMIECENIA

TWORZYWA 
SZTUCZNE SZKŁO PAPIER ODPADY

ZMIESZANE
ODPADY BIO, 

ZIELONE
WRZUCAMY:

• butelki plastikowe po napojach, 
chemii gospodarczej i kosmety-
kach, plastikowe nakrętki,

• plastikowe opakowania po żywno-
ści jogurtach, serkach itp.),

• folie i torebki z tworzyw sztucznych,
• aluminiowe puszki po napojach

i konserwach, metale, kapsle.

WRZUCAMY:
• butelki ze szkła po napojach (bez 

nakrętek),
• słoiki ze szkła (bez nakrętek, zaci-

sków, gumowych uszczelek),
• szklane opakowania po
• kosmetykach.

WRZUCAMY:
papier, gazety, czasopisma, gazetki 
reklamowe, ulotki,
opakowania tekturowe, kartony, 
tekturę falistą, worki papierowe, 
papier pakowy,
• katalogi, książki.

WRZUCAMY:
• wszystkie odpady komunalne 

niebędące odpadami niebezpiecz-
nymi i niepodlegające zbiórce 
selektywnej,

• artykuły higieniczne (w tym pie-
luchy jednorazowe i podpaski),

• wystudzony popiół.

WRZUCAMY:
• odpady kuchenne pochodzenia 

roślinnego (np. obierki, resztki 
warzywne i owocowe),

• ściętą trawę, liście,
• rozdrobnione gałęzie.

NIE WRZUCAMY:
• butelek i pojemników z zawar-

tością,
• kartoników po mleku i napojach,
• opakowań po lekach, wyrobach 

garmażeryjnych, olejach spożyw-
czych,

• jednorazowych naczyń,
• plastikowych zabawek.

NIE WRZUCAMY:
• szkła okiennego (zbrojonego, 

żaroodpornego), szyb samocho-
dowych,

• porcelany, fajansu, ceramiki, 
doniczek, kryształu, luster, kine-
skopów,

• opakowań po lekach, termome-
trów, szkła okularowego,

• świetlówek, żarówek.

NIE WRZUCAMY:
• opakowań z zawartością, kartoni-

ków po mleku i napojach,
• artykułów higienicznych (np. pie-

luch jednorazowych, podpasek),
• zatłuszczonego papieru (np. po 

maśle), tłustych jednorazowych 
opakowań papierowych,

• tapet, worków po wapnie (ce-
mencie, gipsie, styropianie),

• papieru samokopiującego, kalki.

NIE WRZUCAMY:
• zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego,
• baterii, akumulatorów, świetlówek

i żarówek energooszczędnych,
• oleju silnikowego i fi ltrów olejo-

wych,
• opakowań po farbach i rozpusz-

czalnikach,
• gruzu, odpadów zielonych.

NIE WRZUCAMY:
• odpadów kuchennych pocho-

dzenia zwierzęcego (np. kości, 
mięso, mleko, jogurty, sery, jajka, 
skorupki od jajek),

• ziemi i kamieni.

WAŻNE:
• butelki powinny być zgniecione 

i niezakręcone,
• mycie opakowań nie jest konieczne.

WAŻNE:
• dokładne mycie szkła z resztek
• żywności nie jest konieczne.

WAŻNE:
• papier nie może być mokry

i zanieczyszczony.

ZGNIATAM BUTELKI ZGNIATAM KARTONY

WYSTARCZY PAMIĘTAĆ!

Dofi nansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


