
I N F O R M A C J A 
Zarządu ROD „ASTER” w Łomży 

o zmianie sposobu zbiórki i usuwania odpadów komunalnych w ogrodzie. 
 

W związku z wejściem w życie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Łomży /Uchwała nr 241XXIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2020 r./ od dnia 01.08.2020 r. 
wprowadza się selektywną zbiórkę śmieci powstających w ogrodzie. Zostaną wydzierżawione 
dodatkowo dwa pojemniki dla realizacji tego zadania. 

Od tej daty obowiązują następujące zasady: 
1. Zobowiązuje się każdego użytkownika działki do segregowania odpadów i wrzucania ich  

do odpowiednich pojemników: 
 odpady komunalne zmieszane do dwóch pojemników o pojemności 1100 litrów /duże/ 

 tworzywa sztuczne, metalowe i wielomateriałowe opakowania /puszki/ od pojemnika  
240 litrów /żółty/ 

 szkło bezbarwne i kolorowe do pojemnika 240 litrów /zielony/ 

2. W śmietniku ogrodowym zbiórce nie podlegają następujące odpady komunalne: 

 papier i tektura 

 bioodpady 
 metale /złom/ 

 budowlane i rozbiórkowe /gruz, elementy drewniane/ 

 meble i odpady wielkogabarytowe 

 odpady niebezpieczne i chemikalia 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory 

 odpady medyczne i przeterminowane leki 

 zużyte opony 

 tekstylia i odzież. 
3. Bioodpady należy zagospodarować na użytkowanej działce w następujący sposób: 

 ziemię, zieloną masę z resztek roślin, liście oraz drobne gałązki drzew i krzewów 
przeznaczyć do: 
o skompostowania /kompostownik obowiązkowy/ 

o grubsze gałązki przechować na działce do czasu zorganizowania dla wszystkich 
zrębkowania /raz w roku, kwiecień/ 

 grubsze konary i elementy pni oraz wykopane karpy przeznaczyć do wykorzystania  
na potrzeby uzupełnienia małej architektury i wystroju działki 

4. Złom stalowy i inne metale będą okresowo zbierane w sposób każdorazowo określany  
w ogłoszeniu. 

5. W dalszym ciągu obowiązuje kategoryczny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślin na 
terenie ogrodu. 

6. Zobowiązuje się wszystkich działkowców do przestrzegania zasad selektywnej zbiórki oraz 
rozważnego i oszczędnego postępowania z odpadami wrzucanymi do śmietnika ogrodowego. 
Będzie to miało wpływ na wysokość opłaty ogrodowej w części przeznaczonej na pokrycie 
kosztów zbiórki i usuwania odpadów komunalnych. 

  
Wprowadzenie powyższych zasad stanowi element realizacji programu klimatycznego ROD 

ASTER w Łomży na lata 2020 – 2023. Informację o programie i jego realizacji można znaleźć 
na stronie internetowej ogrodu oraz na tablicy ogłoszeń służby instruktorskiej, pod wiatą. 
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