
 

 

 

REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNEJ: 

„WYMIEŃ ODPAD NA SADZONKĘ i ROŚLINĘ OCZYSZCZAJĄCĄ POWIETRZE” 

 

 

§ 1 

Wydarzenie (impreza plenerowa) organizowane jest przez Gminę Skawina w ramach 

realizacji zadania pn. „W Gminie Skawina nie próżnują – odpady segregują!” 

współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna. 

 

§ 2 

Zbiórka surowców wtórnych połączona z wydawaniem w zamian sadzonek 

adresowana jest do Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina. Jest to akcja edukacyjna, 

której intencją jest promocja PSZOK i segregacja odpadów celem ich recyklingu, 

kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej. Wyselekcjonowane 

odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają 

„drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy 

zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na 

wysypiska śmieci. 

 

§ 3 

Zbiórka surowców wtórnych odbędzie się w dniu 17 września 2022 roku w godz. 900 – 

1200 lub do wyczerpania sadzonek na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Skawinie (PSZOK), 32-050 Skawina, ul. gen. Emila 

Fieldorfa „Nila” 8. 

 

§ 4 

1. Sadzonki, rośliny oczyszczające powietrze oraz torby ekologiczne wydawane są 

bezpłatnie, według następujących zasad, ilości i rodzaju przekazywanych 

odpadów: 

a) 10 sztuk puszek aluminiowych - jedna sadzonka + jedna roślina oczyszczająca 

powietrze + jedna torba ekologiczna; 

b) lub 20 sztuk zużytych baterii - jedna sadzonka + jedna roślina oczyszczająca 

powietrze + jedna torba ekologiczna; 

c) lub 1 sztuka zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego - jedna 

sadzonka + jedna roślina oczyszczająca powietrze + jedna torba ekologiczna; 

d) lub 5 kilogramów makulatury - jedna sadzonka + jedna roślina oczyszczająca 

+ jedna torba ekologiczna. 



 

 

2. Przez sadzonkę należy rozumieć krzew wskazany w pkt 3, lit. a, natomiast rośliny 

oczyszczające powietrze wskazane są w pkt 3 lit. b. 

3. Planowane do przekazania rośliny podczas akcji: 

a) Krzewy: tawuła goldmund, wrzos, irga, pięciornik, trawy (wieloletnie, zimujące), 

kalina, krzewuszka, lawenda, trzmielina; 

b) Rośliny oczyszczające powietrze: kroton petra, dracena marginata. 

4. Jedna osoba w trakcie trwania akcji nie może odebrać więcej niż 1 sadzonkę, 

1 roślinę oczyszczającą powietrze i 1 torbę ekologiczną - bez względu na ilość 

oddanego surowca. 

5. W przypadku wydania wszystkich sadzonek, w zamian otrzymuje się 1 roślinę 

oczyszczającą powietrze. 

6. W przypadku wydania wszystkich roślin oczyszczających powietrze, w zamian 

otrzymuje się 1 sadzonkę. 

7. W przypadku wydania wszystkich toreb ekologicznych nie otrzymuje się w zamian 

sadzonek lub roślin oczyszczających powietrze. 

 

§ 5 

Sadzonki, rośliny oczyszczające powietrze i torby ekologiczne wydawane są do 

wyczerpania zapasów. Decyduje kolejność przybycia. 

 

§ 6 

1. Dla osób, które na miejsce wydarzenia przyjadą rowerem, utworzone zostanie 

odrębne stanowisko obsługi, które będzie równolegle wydawało sadzonki i torby 

ekologiczne. 

2. Prawo do skorzystania z ww. stanowiska ma każda osoba, która przybędzie na 

akcję rowerem. 

3. Stanowisko będzie oznakowane w wyraźny sposób. 

4. Na stanowisku obowiązują takie same zasady wymiany odpadów, z zastrzeżeniem, 

że osoby uprawnione do skorzystania ze stanowiska otrzymają dodatkowo 

upominek - niespodziankę związany z promocją mobilności. 

 

§ 7 

W przypadku wątpliwości w interpretacji Regulaminu, interpretacja jego zapisów 

należy do pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w 

Skawinie. 

 


