Załącznik do zarządzenia Nr 472/2022
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
REGULAMIN AKCJI „STWÓRZ DZIKI ZAKĄTEK OGRODU PRZYJAZNY OWADOM
ZAPYLAJĄCYM W GMINIE IZABELIN”
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji edukacyjnej pod hasłem „Stwórz dziki zakątek ogrodu przyjazny owadom
zapylającym w gminie Izabelin” (zwana dalej: „Akcją”) jest Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.
2. Celem Akcji jest aktywowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w
szczególności nawyku selektywnej zbiórki przeterminowanych leków oraz rozpowszechnieniu działań
przyjaznych owadom zapylającym.
§ 2. Termin i miejsce Akcji
1. Akcja prowadzona jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej
PSZOK), zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, czynnym w godzinach poniedziałek - środa
w godz. 11.00-18.00 oraz piątek i sobota w godz. 7.00-14.00.
2. Czas trwania Akcji od dnia 1 maja 2022 r. do wyczerpania zapasów nasion.
§ 3. Uczestnicy Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem gminy Izabelin, posiadająca
indywidualny numer abonencki, która dostarczy do PSZOK-u przeterminowane leki.
§ 4. Zasady Akcji
1. Akcją objęte są opakowania z nasionami łąki kwietnej „Pszczeli Pożytek.” Jest to mieszanka gatunków
roślin przeznaczona do zakładania siedlisk przyjaznych owadom zapylającym: pszczołom miodnym, dzikim
gatunkom pszczół, trzmielom i motylom. Każde opakowanie zawiera 14 gatunków roślin miododajnych
wystarczające do obsiania 2-4 m2 powierzchni terenu.
2. W ramach Akcji, na każdą złożoną deklarację, zidentyfikowaną indywidualnym numerem abonenckim,
mieszkaniec, po dostarczeniu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przeterminowanych
leków będzie uprawniony do otrzymania nasion na następujących zasadach:
a.za każde jednorazowe oddanie ww. odpadów uczestnik otrzyma 1 opakowanie nasion;
b.jeden uczestnik na daną deklarację odpadową jest uprawniony do otrzymania maksymalnie 5 sztuk
opakowań nasion w ramach całej Akcji, niezależnie od ilości dostarczonych odpadów.
3. Katalog przeterminowanych leków stanowią: tabletki, kapsułki, czopki (w blistrach lub opakowaniach
zbiorczych), syropy w butelkach, maści, żele, kremy w tubach, roztwory w opakowaniach.
4. Za przeterminowane leki nie uznaje się: zużytych igieł, strzykawek, opatrunków, aerozoli,
termometrów, glukometrów.
5. Uczestnik, który chce otrzymać nasiona, w zamian za dostarczone odpady, zgłasza się do PSZOK-u,
podaje swój indywidualny numer abonencki oraz przekazuje odpady Organizatorowi.
6. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za dostarczone
odpady lub nasiona objęte Akcją.
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji
w siedzibie Organizatora lub pod adresem e-mail: odpady@izabelin.pl z tematem wiadomości „Stwórz dziki
zakątek ogrodu przyjazny owadom zapylającym w gminie Izabelin.”

2. Reklamacje składane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora powinny zawierać dopisek „Stwórz
dziki zakątek ogrodu przyjazny owadom zapylającym w gminie Izabelin” oraz powinny zawierać imię
i nazwisko Uczestnika, indywidualny numer abonencki oraz dokładny opis stanu faktycznego, będącego
przyczyną złożenia reklamacji.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie
www.gmina.izabelin.pl, zakładka „odpady”.
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2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r.
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