
WNIOSEK Nr 5/WZ/2019 Zarządu ROD „Kalina”
z dnia 18 lutego 2019

do Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Kalina” w Lublinie
w dniu  23 marca 2019 r.

dotyczący podjęcia uchwały ws. obciążenia finansowego działkowców z     sektoru „E”  
dodatkowymi kosztami wywozu śmieci komunalnych i gałęzi, zgromadzonych przez z nich

nielegalnie poza sezonem zbiórki odpadów

Na podstawie  § 46  pkt  2,  ppkt  4  Statutu  stowarzyszenia  ogrodowego  Rodzinnego  Ogrodu
Działkowego  „Kalina”  w Lublinie  Zarząd  stowarzyszenia  proponuje  podjęcie  przez  Walne
Zebranie Uchwały Nr 7/2019 ws. solidarnego obciążenia działkowców w sektorze „E” kosztami
dodatkowego wywozu nieczystości i frakcji zielonej, zgromadzonych przez niektórych z nich
poza sezonem zbiórki odpadów w sposób naruszający przepisy Regulaminu Ogrodowego.

UZASADNIENIE

Problem  zanieczyszczania  przez  działkowców  w  tym  sektorze  okolicy  altany
śmietnikowej,  poprzez  gromadzenie  niedozwolonych  w  ogrodzie  działkowym  odpadków,
takich  jak:  części  roślin,  meble  i  materiały  porozbiórkowe,  występuje  od  kilku  lat,  mimo
kilkakrotnych apeli  Zarządu do działkowców z  tego sektoru,  adresowanych listownie także
osobiście do każdego z nich.

Każdy  ogród  działkowy  ma  ustawowy  obowiązek  posiadania  umowy  na  wywóz
nieczystości, za którą to usługę płacą wszyscy działkowcy, także ci, którzy nie mają w swoich
sektorach  altan  śmietnikowych  z  powodu  braku  miejsca  na  ich  ustawienie  lub  braku
wymaganego przez firmy oczyszczające utwardzonego dojazdu, i którzy swoje śmieci muszą
zabierać  z  działki  ze  sobą.  Taką  wygodę mają  jedynie  działkowcy  w sektorze  „E”,  którzy
jednak  nie  potrafią  tego  docenić,  swoim  aspołecznym  i  bezmyślnym  zachowaniem
przysparzając dodatkowych kosztów finansowych całemu Ogrodowi.

Mimo uprzedzania działkowców w roku ubiegłym, że zbiórka frakcji zielonej, jak każdej
jesieni nastąpi w listopadzie, użytkownicy działek w sektorze „E” już późnym latem nielegalnie
zaczęli  składować  gałęzie,  zagradzając  nimi  wejście  do  sektoru.  Kiedy,  zgodnie  z planem,
kontenery na frakcję zieloną zostały w listopadzie umieszczone przed bramami, oczywiście nikt
z  działkowców,  którzy  ten  stos  uskładali,  nie  pofatygował  się,  aby  zgromadzone  gałęzie
umieścić w pojemnikach. Hałda gałęzi, gnijąc przez całą zimę, zachęciła natomiast następne
osoby  do wyrzucania  obok  nich  wszelkich  innych  odpadków,  tj.  połamanych  mebli,  cegieł
z rozbiórki jakichś obiektów, a nawet kloszy od urządzeń elektrycznych, których z braku prądu
na działkach  nie  używa  się  przecież.  Stos  gałęzi  i nieczystości  blokuje  wejście  do  Ogrodu
w sektorze „E” i będzie musiał być dodatkowo usunięty przed sezonem regulaminowej zbiórki
śmieci ( od 1 kwietnia do 30 listopada), co spowoduje nieplanowane, wysokie koszty wywozu
tych „dowodów” kultury działkowców z sektoru „E”.

Z  powodu  braku  możliwości  wykrycia  konkretnych  sprawców,  Zarząd  uważa,
że kosztami tej usługi należy obciążyć solidarnie wszystkich użytkowników działek w sektorze
„E”,  ponieważ  konsekwencjami  łamania  przez  nich  Regulaminu  Ogrodowego  nie  można
obarczać reszty działkowców, którzy nie mają możliwości skorzystania z odbioru śmieci.

Zarząd dołącza zdjęcia hałdy nieczystości w sektorze „E”, wykonane w dniu 19 lutego
br.

Lublin, dnia 18 lutego 2019 r.
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