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REGULAMIN AKCJI 

Od segregacji nie planuj wakacji! 

Cichowo, 14 maja 2022 r.  

1. Celem akcji „Od segregacji nie planuj wakacji!” jest szerzenie świadomości ekologicznej 

letników i mieszkańców  miejscowości letniskowych oraz propagowanie wśród nich selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Organizatorem akcji jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą  

w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 90. 

3. Akcja odbywa się na terenie parkingu przy plaży w Cichowie 14 maja 2022 r. w godzinach  

11:00-14:00. 

4. Akcja polega na wymianie określonej ilości odpadów w zamian za rośliny.   

5. Akcja skierowana jest do indywidualnych odbiorców: mieszkańców miejscowości letniskowych 

właścicieli nieruchomości letniskowych i mieszkańców gmin, w których odbywa się akcja. 

6. Dzieci do lat 15 biorą udział w akcji wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

7. Liczba roślin rozdawanych w ramach akcji jest ograniczona. Wydawanie roślin będzie trwało do 

wyczerpania zapasów. 

8. Uczestnik w czasie akcji otrzymuję 1 roślinę w zamian za każde z wymienionych poniżej 

odpadów : 

− 50 szt. baterii; 

− 2 szt. małego sprzętu RTV-AGD; 

− 1 szt. dużego sprzętu RTV-AGD; 

− 1 szt. odpadów wielkogabarytowych; 

9. Sprzęt RTV-AGD będzie klasyfikowany do odpowiedniej grupy na podstawie wymiarów: 

− sprzęt nie mieszczący się w pojemniku o wymiarach 24 cm x 22 cm x 30 cm – duże 

RTV-AGD; 

− sprzęt mieszczący się w pojemniku o wymiarach 24 cm x 22 cm x 30 cm – małe RTV-

AGD. 

10. Odpady z jednej nieruchomości można wymienić na maksymalnie 3 rośliny. 

11. Regulamin dostępny: 

− w miejscu imprezy,  

− w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, Leszno  

ul. 17 Stycznia 90, 

− w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krzywiniu przy 

ul. Bojanowskiego 5, 

− na stronie: www.kzgrl.pl.  
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~Eugeniusz Karpiński~ 
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