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MIESZKANIEC NIERUCHOMOŚCI - każda osoba faktycznie
zamieszkująca nieruchomość, przy czym przez zamieszkiwanie należy rozumieć taki rodzaj pobytu osoby cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych
tej osoby w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego w danym okresie,
a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce; dana nieruchomość
w określonym okresie stanowi więc miejsce koncentracji
interesów życiowych określonej osoby

DZIKIE WYSYPISKO –
nielegalne składowisko odpadów

ODPADY KOMUNALNE – odpady powstające
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

BIOODPADY – ulegające biodegradacji odpady
z ogrodu, odpady spożywcze i kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych, ale także z gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne
odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność

BIODEGRADACJA ODPADÓW –
proces rozkładu tlenowego lub
beztlenowego odpadów przy
udziale mikroorganizmów

RECYKLING - to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje
wykorzystywane w pierwotnym
celu lub innych celach

PSZOK – punkt selektywnego
zbierania odpadów; gminy zobowiązane są do utworzenia co
najmniej jednego stacjonarnego
Punktu, który powinien być zlokalizowany w miejscu zapewniającym łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców.
pszok

ODZYSK – działania polegające na wykorzystaniu odpadów
w całości lub w części; to również działania prowadzące do
odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich
wykorzystania

AKT PRAWA MIEJSCOWEGO –
akt prawa obowiązujący tylko
na obszarze działania organu,
który go wydał, przykładem są
uchwały rady gminy obowiązujące na terenie danej gminy
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Słow
nik

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI – to
osoba/instytucja, która faktycznie
zarządza nieruchomością, może nią
być nie tylko właściciel, ale również
współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna i osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością np. wspólnota mieszkaniowa
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GMINY ODPOWIADAJĄ ZA
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA SWOIM
TERENIE I PODEJMUJĄ
DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO ICH
UTRZYMANIA, W TYM M.IN.:
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tworzą punkty selektywnego
zbierania odpadów (PSZOK),

1

MINIMUM
STA
CJO
NA
RNY

pszok Punkty
Selektywnego Zbierania

2

nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym
prowadzą nadzór nad podmiotami odbierającymi odpady od właścicieli nieruchomości,
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informują i edukują jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi, a w szczególności jak je prawidłowo segregować,
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zapobiegają zanieczyszczaniu
ulic, placów i terenów otwartych, w tym ustawiają kosze na odpady i dbają o ich opróżnianie,
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utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych położonych na jej obszarze bez względu na kategorię
dróg, przy których przystanki te
zostały ustawione.

TWORZONE
PRZEZ

GMINĘ

OPŁATY
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ZUŻYTE BATERIE
I AKUMULATORY

PRZETERMINOWANE
LEKI I CHEMIKALIA

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WNOSI STOSOWNĄ OPŁATĘ,
W ZAMIAN ZA KTÓRĄ ORGANIZOWANY JEST CAŁY SYSTEM ODBIORU
I UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.
OBOWIĄZEK WNOSZENIA OPŁATY POWSTAJE:

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

selektywne zbie3 wprowadzają
ranie odpadów komunalnych,
obejmujące co najmniej nastę-

zapewniają osiągnięcie przez
gminę określonych przepisami poziomów recyklingu i odzysku
oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,

Odpadów

1

obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i niezamieszkałych, na
terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzając lokalnie zasady
funkcjonowania takiego systemu,
a z nieruchomości zamieszkałych
zapewniają odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
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Jak
to
działa

pujące frakcje odpadów: papieru,
metalu, tworzywa sztucznego,
szkła i opakowań wielomateriałowych (kartoników po napojach)
oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

ODPADY ZIELONE

MEBLE I INNE
ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

ZUŻYTE OPONY
ORAZ ODPADY
BUDOWLANE

 w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, przy czym jeśli
w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje
przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – od miesiąca
następnego, po którym nastąpiła zmiana,
 w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości powstały odpady.

Opłata zostaje wyliczona w oparciu o stawkę, którą ustala gmina
i w zależności od sposobu jej naliczania i stanowi iloczyn:

OPŁATY
MIESZKAŃCÓW

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub
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x

ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub
powierzchni lokalu mieszkalnego.

Rada gminy może również ustalić jedną stawkę opłaty od gospodarstwa
domowego. Ustalone stawki opłat nie mogą być wyższe niż maksymalne
stawki opłat określone ustawą, które są zależne od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok poprzedni –
co roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza jego wysokość.

STAWKI
OPŁAT

<§

MAKSYMALNE
STAWKI
OKREŚLONE
USTAWĄ

Rada gminy ustala wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami, jeśli odpady nie są segregowane. Ustala również termin, częstotliwość i tryb
uiszczania opłaty, w tym wskazanie, czy opłatę należy uiszczać z dołu (po
wykonaniu usługi) czy z góry (przed wykonaniem usługi).
W sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej a uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta lub w przypadku przekazania zadań
związanych poborem opłat związkowi międzygminnemu – zarządowi
związku gminnego.
Środki pochodzące z opłat nie mogą być wykorzystywane na inne cele,
niż pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, poza kosztami usunięcia dzikich wysypisk. Środki niewykorzystane
w poprzednim roku budżetowym mogą zostać przeznaczone na zakup
wyposażenia terenów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie.

URZĄD GMINY

ZAKUP POJEMNIKÓW
DO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

ODBIÓR ODPADÓW
KOMUNALNYCH
ORAZ ICH
ZAGOSPODAROWANIE

Rada gminy może określić dodatkowe rodzaje usług, które mogą być
świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Mieszkańcy, którym przysługują świadczenia pieniężne z pomocy
społecznej mogą być zwolnieni w całości lub w części z opłat za
zagospodarowanie odpadów.

USUNIĘCIE DZIKICH
WYSYPISK

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
O GOSPODARCE
ODPADAMI
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 wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba, że obowiązek ten przejmie
gmina w zamian za uiszczoną opłatę,
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 zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów oraz pozbywanie się ich zgodnie z zasadami określonymi w danej gminie
i obowiązującymi przepisami.

Wspólnota
mieszkaniowa
ponosi opłaty
bez ograniczeń
a każdy właściciel
lokalu w części,
w zależności od
przyjętej w gminie
metody naliczania
opłat:

odpowiadającej stosunkowi liczby osób
zamieszkujących lokal do liczby osób
zamieszkujących we wszystkich lokalach lub
odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej
wody w lokalu do ilości zużytej wody we
wszystkich lokalach lub
odpowiadającej wysokości opłaty ustalonej
dla gospodarstwa domowego lub
w pozostałych przypadkach –
odpowiadającej jego udziałowi
w nieruchomości wspólnej.

System obejmuje również nieruchomości zamieszkałe, na których są
świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dn. 29.08.1997r.
o usługach hotelarskich oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

PODMIOT
ODPOWIADAJĄCY
ZA WYKONANIE
OBOWIĄZKÓW

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Regulamin jest przyjmowany uchwałą przez Radę gminy po zasięgnięciu opinii
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i stanowi akt prawa
miejscowego.

REGULAMIN OKREŚLA M.IN:

SPÓŁDZIELNIA
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

 w jaki sposób ma być prowadzona na terenie gminy selektywna zbiórka odpadów oraz
jakie rodzaje odpadów będą
odbierane z nieruchomości,
a które będą przyjmowane
przez punkty selektywnego
zbierania odpadów (PSZOKi),
 rodzaje pojemników na odpady, w jakie powinna zostać wyposażona nieruchomość,

 częstotliwość i sposób, w jaki
pozbywać się będziemy odpadów w terenu nieruchomości.
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Jeśli osób/instytucji faktycznie władających nieruchomością jest więcej,
mogą one w drodze pisemnej umowy wskazać tego spośród nich, kto
będzie odpowiadał za wykonanie obowiązków wynikających z ustawy,
w tym m.in. za:
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odbierane

1

na
2 tygodnie

1

na

Aby system działał sprawnie gmina (urząd) potrzebuje dokładnych informacji, które mieszkańcy dostarczają wypełniając deklaracje. W deklaracji
zobowiązani jesteśmy podać gminie następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania
lub siedziby, adres nieruchomości, dane stanowiące podstawę zwolnienia
z opłaty, numer telefonu właściciela nieruchomości, adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości.

Gmina podaje do publicznej wiadomości, sporządzoną
w terminie do 30 kwietnia br. analizę stanu gospodarki
odpadami komunalnymi, w tym m.in. analizę kosztów
funkcjonowania systemu.
Gmina zobowiązana jest prowadzić działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
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na terenie gmin:
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ZADBAJ O TO, BY
KTÓRE WYTWORZYSZ.
NIE ROZNIECAJ
OGNIA POZA
MIEJSCAMI DO TEGO
WYZNACZONYMI.
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ZADBAJ O CZYSTY LAS! ZADBAJ O TO, BY ZABIERAĆ ZE SOBĄ
WSZYSTKIE ŚMIECI, KTÓRE WYTWORZYSZ.
W lesie jesteśmy gośćmi, a odpady zagrażają jego mieszkańcom –
zwierzętom i roślinom. Nie przyczyniaj się do zanieczyszczenia środowiska!

PAMIĘTAJ, BY OGIEŃ ROZPALAĆ TYLKO W MIEJSCACH DO TEGO
WYZNACZONYCH. PRZY WYSCHNIĘTEJ ŚCIÓŁCE WYSTARCZY TYLKO
ISKIERKA, ABY WYBUCHŁ POŻAR. PAMIĘTAJ, BY NIE ROZPALAĆ OGNIA
POZA MIEJSCAMI DO TEGO WYZNACZONYMI.
Najczęstszą przyczyną pożarów lasów prócz podpaleń jest nieostrożność
osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem np. podczas palenia tytoniu lub rozpalenia ogniska. Przed wyruszeniem na wycieczkę do
lasu sprawdź stopień zagrożenia pożarowego obowiązujący na danym
terenie. Częstą profilaktyką w walce z pożarami lasów jest wprowadzany
zakaz wstępu do lasu przy utrzymującym się 3 stopniu zagrożenia.

NASTAW SIĘ NA TO, ŻE MOŻESZ SPOTKAĆ NA SWOJEJ DRODZE DZIKĄ
ZWIERZYNĘ. NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE WIĘKSZOŚĆ ZWIERZĄT
NIE ATAKUJE BEZ POWODU. NIE OBAWIAJ SIĘ TAKICH SYTUACJI,
ZACHOWAJ SPOKÓJ I SPRÓBUJ SIĘ POWOLI WYCOFAĆ.
Pamiętaj, że napotkane w lesie, wyglądające na samotne małe sarenki lub
warchlaki znajdują się pod opieką i czujnym okiem swoich rodziców, którym może nie spodobać się twoje zainteresowanie ich dzieckiem. Dodatkowo zapach pozostawiony przez człowieka może spowodować odrzucenie potomka przez rodziców lub stado.
Jeśli zamierzasz spacerować np. po lesie z psem pamiętaj, by zawsze był
na smyczy. Nawet dobrze ułożone psy mogą mieć chwile słabości i pogonią za zającem, stresując zwierzaka jak i nas podczas późniejszego szukania naszego pupila.

REZERWATY I PARKI NARODOWE SĄ STWORZONE M.IN BY
CHRONIĆ FAUNĘ I FLORĘ ZACHOWUJĄC JAK NAJWIĘKSZĄ
BIORÓŻNORODNOŚĆ. WYCHODZĄC POZA WYZNACZONE TRASY
MOŻESZ ZNISZCZYĆ CHRONIONĄ ROŚLINNOŚĆ LUB SPŁOSZYSZ
SZUKAJĄCE POŻYWIENIA ZWIERZĘTA.
Schodząc ze szlaku możesz się zgubić. Idąc starymi ścieżkami, nawet jeśli
na początku wydają Ci się widoczne, w dalszej części mogą być zarośnięte
kosówką lub trawą przec co możesz mieć problem ze zidentyfikowaniem
terenu. W razie wypadku będzie trudno będzie określić Twoją dokładną
pozycje co wydłuży i utrudni akcję ratunkową. Pamiętaj, też że zwierzęta znajdujące się na swoim terytorium nieprzyzwyczajone do obecności
ludzi mogą zachowywać się zupełnie inaczej niż podczas eskapad na obszary ludzkiej aktywności.
Wędrując wyznaczonymi szlakami chronisz roślinność i nie płoszysz szukających pożywienia zwierząt.

Żeglując
pamiętaj

Zwierzęta tak przyzwyczajone będą się domagać od ludzi jedzenia, a w przypadku odmowy mogą stać się niebezpieczne. Dlatego nie dokarmiajmy
zwierząt. Niech pójdą one swoją drogą i poszukają pożywienia w swoim
naturalnym środowisku.

DokarmiAnie dzikich
zwierząt

BY NIE WYRZUCAĆ
ODPADÓW ZA BURTĘ
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POWODUJE ZABURZENIE ICH NATURALNEGO
INSTYNKTU POSZUKIWANIA POKARMU
ZWIERZĘTA

PRZYZWYCZAJONE
DO KARMIENIA BĘDĄ SIĘ

DOMAGAŁY OD
LUDZI JEDZENIA
CZASEM BARDZO

NATARCZYWIE

MOGĄ ONE STANOWIĆ
śmiertelne zagrożenie
DLA ZWIERZĄT, JAK I DLA LUDZI

ZARÓWNO UNOSZĄCE SIĘ W WODZIE, JAK TEŻ OPADŁE NA DNO
ODPADY, NP. TOREBKI FOLIOWE, SZNURKI, LINY, MOGĄ STANOWIĆ
PUŁAPKĘ DLA ZWIERZĄT, Z KTÓREJ NIE BĘDĄ UMIAŁY SIĘ
SAMODZIELNIE WYDOSTAĆ. UWIĘZIONE MOGĄ ULEC UDUSZENIU,
UMRZEĆ Z GŁODU BĄDŹ WYCZERPANIA.
Takie odpady stanowią również zagrożenie dla turystów: potłuczone
szklane butelki, puszki po napojach i żywności mogą stać się przyczyną
poważnych urazów u osób korzystających z kąpieli.
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PAMIĘTAJMY, ŻE KARMIENIE ZWIERZĄT POWODUJE ZABURZENIE ICH
NATURALNEGO INSTYNKTU POSZUKIWANIA ŻYWNOŚCI. ZWIERZĘ
NIE BĘDZIE SZUKAĆ POŻYWIENIA, SKORO MOŻE JE BEZ WYSIŁKU
OTRZYMAĆ OD CZŁOWIEKA.
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Lepiej jest korzystać z sanitariatów na brzegu, przed wypłynięciem, aby
ograniczyć konieczność korzystania z toalety chemicznej do minimum.
Nawet raz użyta toaleta chemiczna powinna być opróżniona maksymalnie po 3 dniach.

CZY WIESZ, ŻE DO WYCZYSZCZENIA ŁODZI WYSTARCZĄ TYLKO
3 RZECZY: WODA, SZCZOTKA I TROCHĘ PIASKU? DETERGENTY
NIE SĄ POTRZEBNE BY ZACHOWAĆ CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
NA POKŁADZIE JACHTU.
Zbyt duża ilość detergentów trafiających do wody, może spowodować
przyspieszenie procesu eutrofizacji (tzw. zakwitu wód). Niektóre związki chemiczne (np. surfaktanty) utrudniają przenikanie tlenu do głębszych
partii wody. Tym samym utrudniony jest rozwój organizmów żywych i samooczyszczanie się zbiorników wodnych w procesach biodegradacji. Co
więcej, podczas rozkładu biochemicznego tych związków zużywany jest
tlen, co pogłębia deficyt tlenowy wód. To zachwianie równowagi ekologicznej może prowadzić do zamierania życia w zbiornikach wodnych.
Dla ludzi bezpośrednimi skutkami zanieczyszczenia jezior przez detergenty będą podrażnienia skóry i zatrucia, ale także nieprzyjemny smak
czy zapach wody.

nie rozpalaj
ogniska
na plaży

SUCHA ROŚLINNOŚĆ

NA WYDMACH MOŻE SIĘ
ZAPALIĆ SIĘ OD JEDNEJ ISKRY.

ŚWIADOMI W ŚRODOWISKU

DOKONUJ ZRZUTU ŚCIEKÓW Z TOALET TYLKO W WYZNACZONYCH
DO TEGO MIEJSCACH – TAKIM MIEJSCEM SĄ NP. EKOMARINY. SILNE
ŚRODKI CHEMICZNE UŻYWANE W TOALETACH STANOWIĄ POWAŻNE
ZAGROŻENIE DLA CAŁEGO EKOSYSTEMU WODNEGO.
Jeśli ścieki zostaną wylane wprost do wody, duża ilość środków chemicznych spowoduje olbrzymie obciążenie dla środowiska. Z tego powodu,
jak również dlatego, że toaleta chemiczna ma ograniczoną pojemność
zbiornika, powinna ona służyć jedynie w nagłej potrzebie.
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NA MORZU JEST ONO
POSTRZEGANE PRZEZ ZAŁOGI
STATKÓW JAKO SYGNAŁ S.O.S

PLAŻA TO NIE MIEJSCE NA OGNISKO – SUCHA ROŚLINNOŚĆ NA
WYDMACH MOŻNE SIĘ ZAPALIĆ SIĘ OD JEDNEJ ISKRY.
Roślinność i suche drewno na wydmach pełnią szczególnie ważną funkcję,
stabilizując je. Dlatego ważne jest, aby ich nie niszczyć w jakikolwiek
sposób, na przykład paląc ogniska na plaży.

Wydmy są bardzo mało stabilne i szybko mogą ulec zniszczeniu, zaś piaski lotne ulegają wpływowi wiatrów. Tylko roślinność może zmniejszyć
ich wpływ poprzez swoje systemy korzeniowe. Wyrywanie, zrywanie
i niszczenie roślin jest więc bardzo szkodliwe. Spacerując po wydmach
rozdeptujemy rośliny, które je porastają i wystarczy tylko jedna wydeptana przez nas ścieżka, by w czasie sztormu wiatr uruchomił piaski niezwiązane korzeniami roślin.

NIGDY NIE ZAKOPUJ ŚMIECI NA PLAŻY! STANOWIĄ ONE
ZAGROŻENIE DLA ZWIERZĄT, KTÓRE BIORĄ JE ZA POKARM ORAZ
DLA NAS SAMYCH - NADEPNIĘCIE NA ZAKOPANĄ, POTŁUCZONĄ
BUTELKĘ NIE NALEŻY DO NAJPRZYJEMNIEJSZYCH PRZEŻYĆ NAD
MORZEM.
Dla człowieka zgnieciony kapsel wygląda jak śmieć, lecz zwierzęta mogą
go wziąć za pokarm. Połknięte przez ptaki i ryby części odpadów, nie tylko te o ostrych krawędziach, mogą być przyczyną śmierci zwierząt lub
silnych i groźnych dla ich życia zatruć.

PAMIĘTAJ, ŻE TO TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJEGO PSA NIE POZOSTAWIAJ GO BEZ OPIEKI ORAZ SPRZĄTAJ JEGO ODCHODY.
Na plaży, podobnie jak w lesie, pies może pod wpływem nowych, nieznanych sytuacji czuć się podekscytowany. Będzie go wtedy trudno utrzymać
w miejscu bez smyczy, może wtedy polować na dziką zwierzynę lub rozkopywać wydmy. Pies może też poczuć się zaproszony do zabawy przez
bawiących się obok piłką turystów, co z kolei niekoniecznie może być dobrze przyjęte.
Psie odchody mogą być źródłem pasożytów lub chorób bakteryjnych.
Lekarze przestrzegają, że zabawa w brudnym piasku może być przyczyną
wielu chorób układu pokarmowego, szczególnie u dzieci.

Nigdy nie wchodź do wody
w pobliżu

mostów, portów, przystani
i innych budowli

ZE WZGLĘDU NA MOGĄCE
WYSTĘPOWAĆ W ICH
SĄSIEDZTWIE SILNE PRĄDY
I OSUNIĘCIA GRUNTU.

KĄPAĆ SIĘ, PŁYWAĆ I ROZRABIAĆ W WODZIE MOŻNA WYŁĄCZNIE
W MIEJSCACH DOZWOLONYCH I TO NAJLEPIEJ POD OKIEM
RATOWNIKA.
Na głęboką wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno wyłącznie posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka. Bez
względu na umiejętności pływackie nie należy oddalać się od wyznaczonego przez boje pola kąpieliska.

ŚWIADOMI W ŚRODOWISKU

PAMIĘTAJ BY NIE CHODZIĆ PO WYDMACH. TA NATURALNA
BARIERA MIĘDZY LĄDEM, A PLAŻĄ JEST CHRONIONA PRAWNIE.
SAME WYDMY WBREW POZOROM SĄ PODATNE NA USZKODZENIA
I ZMIANY STRUKTURY.
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Weź pod uwagę, że nie wszędzie gospodarka odpadami jest tak dobrze
zorganizowana, jak w Europie. W niektórych krajach (Azji, Afryki) prawie
wszystkie odpady trafiają na składowiska, dlatego staraj się kupować produkty jak najmniej opakowane, żeby nie przyczyniać się do wzrostu góry
śmieci wokół Ciebie. Przed dłuższym wyjazdem warto wyłączyć wszystkie
urządzenia w domu również z ich trybu czuwania tzw. Stand-by.

-- - - -

NA ROWERZE

- ---

ŚWIADOMI W ŚRODOWISKU

ROZDZIAŁ III

ŚWIADOMI W ŚRODOWISKU

- - ---

- -23

NA ROWERZE
rozdział III

------

Możemy przyczynić się do oszczędzania energii w bardzo prosty sposób
np. nie zmieniać codziennie ręczników w hotelu, przykręcać klimatyzację
czy nie zużywać nadmiernie wody.

- - --

-

OSZCZĘDZAJ SUROWCE! CZĘSTO ZAPOMINAMY O TYM,
ŻE O ŚRODOWISKO MOŻNA DBAĆ RÓWNIEŻ NA WAKACJACH.

- --

---
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Przed wyjazdem warto poczytać o lokalnej kulturze, także tej związanej
ze środowiskiem – sprawdź, czy roślina, którą chcesz zerwać, nie jest rośliną chronioną, a zwierzę, które chcesz pogłaskać, nie jest cenne ze względów kulturowych. Zwracaj uwagę na wybierane potrawy – upewnij się,
że nie zawierają składników pochodzących z zagrożonych gatunków. Nie
rób zdjęć bez pytania się o zgodę albo tam, gdzie nie wolno. Kupując pamiątki pamiętaj, że przedmioty zrobione ze skóry zwierząt lub z ich kości
mogą pochodzić ze źródeł nielegalnych i mogą być wytworzone ze zwierząt zagrożonych wyginięciem. Najlepiej unikaj kupowania produktów
zrobionych ze zwierząt, a jeśli się jednak na to zdecydujesz – kupuj tylko
te, które posiadają certyfikat legalnego zakupu i wywozu.

--------------------

ZWRÓĆ UWAGĘ NA WYSTĘPUJĄCE RÓŻNICE KULTUROWE PODCZAS
WYJAZDU ZA GRANICĘ. SZANUJ LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ
I JEJ ZWYCZAJE.

ŚWIADOMI W ŚRODOWISKU

( sakwy, bagażnik )

System montażu sakw do bagażnika jest równie istotną kwestią. Unikajmy systemu, w którym stosowane są paski z rzepami (czasochłonny
i niestabilny montaż). Coraz częściej możemy spotkać sakwy z hakami do
montażu na bagażniku. Nasz bagaż będzie wtedy stabilnie zamocowany,
a jednocześnie w razie potrzeby szybko zdejmiemy sakwy z bagażnika
(np. gdy podróżujemy z rowerem pociągiem). Oczywiście sakwy powinny
być dopasowane do odpowiednich bagażników. Zazwyczaj producenci
sakw zalecają dedykowane bagażniki do swoich sakw.

JEŚLI WYBIERAMY SIĘ NA JEDNODNIOWĄ WYCIECZKĘ NA DWÓCH
KÓŁKACH, TO LEKKI PLECAK W ZUPEŁNOŚCI NAM WYSTARCZY.
ZMIEŚCIMY W NIM NIEZBĘDNE KLUCZE, ZAPASOWĄ DĘTKĘ CZY COŚ
DO JEDZENIA I PICIA.

JEDNODNIOWA
WYCIECZKA
WYSTARCZY

LEKKI PLECAK

Jeśli zaś, chcemy wybrać się w kilkudniową wyprawę musimy nasz rower
wyposażyć w bagażnik rowerowy. Na rynku dostępne są bagażniki aluminiowe oraz stalowe.

24 BAGAŻNIK

przede wszystkim umożliwi nam montaż sakw rowerowych, w których znajdzie miejsce nasz ekwipunek oraz przypięcie
np. namiotu, karimaty czy kurtki. Przy zakupie bagażnika warto pamiętać
o tzw. ekspanderach, czyli specjalnych gumach z haczykami na końcach.
Pozwolą one na szybki i stabilny montaż dodatkowego bagażu.
Wśród rowerowych podróżników popularne są również bagażniki przednie tzw. low-rider. Montuje się go na przednim widelcu. Można na nim
zawiesić niewielkie sakwy, które zwiększą naszą przestrzeń bagażową.
Montując przednie sakwy trzeba pamiętać, że tak obciążony rower zachowuje się nieco inaczej. Dlatego przed wyruszeniem w drogę warto nieco
wcześniej zrobić próbną jazdę i przyzwyczaić się do roweru.

Sakwy to komfort podczas rowerowej wyprawy. Obecnie na rynku mamy szeroki wybór różnego rodzaju sakw. Wybierając sakwy, należy
zwrócić uwagę na wodoodporność oraz funkcjonalność (np. liczbę dodatkowych kieszonek i schowków).

Dobrze zabezpieczony przed wodą bagaż to podstawa. Fajnie jest się
przebrać po deszczu w suchą koszulkę.

ŚWIADOMI W ŚRODOWISKU

Jak spakować się
na wyprawę
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ZABEZPIECZ BAGAŻ

PRZED WODĄ

KILKUDNIOWA
WYCIECZKA
MUSIMY WYPOSAŻYĆ
ROWER W BAGAŻNIK
ORAZ SAKWY
ROWEROWE

na kierownicę to kolejna przydatna rzecz. Najlepiej jeśli
montowana jest na specjalnym wysięgniku (sztywniejszy montaż). Taka
torba umożliwia nam szybki dostęp bez zatrzymywania się do rzeczy
takich jak: chusteczki, baton energetyczny, czy też aparat fotograficzny.
Przy zakupie zwróćcie uwagę na sposób jej otwierania. Wiele modeli ma
suwak z przodu co utrudnia jej użytkowanie. Szukajcie takiej torby, której
górna klapa otwiera się od nas, a nie do nas. Podobnie jak sakwy, torba
na kierownicę powinna być wodoodporna.

KASK
ROWEROWY

ŚWIADOMI W ŚRODOWISKU
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Torba

Uzupełnieniem powyższych elementów bagażowych mogą być różnego
rodzaju torebki trójkątne, torebki podsiodłowe oraz torebki na smartfona
(gdy korzystamy z nawigacji zainstalowanej na telefonie).

Bezpieczeństwo
na drodze

26 (oświetlenie, kask, podstawowe
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przepisy ruchu drogowego)

OŚWIETLENIE I ODBLASKI TO ELEMENTY, KTÓRE WPŁYWAJĄ
ZNACZĄCO NA NASZE BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE.
Sprawiają, że jesteśmy lepiej widoczni dla innych użytkowników w ruchu
drogowym. Oczywiście lampy rowerowe służą też do oświetlania drogi, ułatwiając jazdę w ciemnościach. Przy pogorszonych warunkach, np.
w pochmurne dni, wieczorami, podczas deszczu lub mgły, do używania
czerwonego światła z tyłu i białego lub żółtego z przodu jesteśmy zobligowani przez przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Inna kwestią są odblaski. Dzięki nim jesteśmy widoczni dla kierowców samochodów. Możemy je zamontować z boku, będzie nas wtedy
widać nie tylko na osi zgodnej z kierunkiem jazdy.

OPASKI Z ODBLASKAMI
DO MOCOWANIA
NA RAMIONACH I NODZE

odblaski

Kupując nowe opony, zwróćcie uwagę by miały one wtopione na bokach
odblaskowe paski. Dostępna jest też cała masa rozmaitych opasek do mocowania na ramionach oraz na nodze. Im więcej elementów tym lepiej dla
naszego bezpieczeństwa.
Używanie kasku wciąż budzi wiele skrajnych emocji. Co by nie mówić to głowę mamy jedną. Chrońmy ją, bo kontakt z twardym podłożem
lub karoserią samochodu może skończyć się dla nas źle. Kask powinien
być odpowiednio wentylowany. Pod niego również warto założyć chustę
kolarską, która odprowadzi nam nadmiar potu. Kask powinien być w odpowiednim rozmiarze.

Rowerzysta musi korzystać z oświetlenia od zmierzchu do świtu, a w ciągu dnia w przypadku mgły oraz w tunelach.
KIERUJĄCEMU ROWEREM NIE WOLNO:
 kierować rowerem po spożyciu alkoholu,
 korzystać podczas jazdy rowerem z telefonu komórkowego,
 jeździć rowerem bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy
oraz nóg na pedałach,
 jazdy po przejściach dla pieszych,
 wjeżdżać na przejazdy kolejowe przy opuszczonych zaporach lub gdy
ich opuszczanie zostało rozpoczęte oraz gdy podnoszenie nie zostało
ukończone,
 czepiać się pojazdów.

ŚWIADOMI W ŚRODOWISKU
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Gdy jedziemy w zorganizowanej grupie musimy się podzielić na 15 osobowe kolumny, a odległość pomiędzy
kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż
200 metrów.

Pamiętajmy, że każdy rowerzysta jest zobowiązany korzystać z drogi dla
rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, jeśli
nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, porusza się prawą stroną jezdni.
W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH ROWERZYSTA MOŻE KORZYSTAĆ
Z CHODNIKA. SĄ TO NASTĘPUJĄCE SYTUACJE:

> 50 km/h

brak drogi dla rowerów na
ulicy, wzdłuż której biegnie
chodnik, a dopuszczalna
prędkość samochodów
jest większa niż 50 km/h
i chodnik ma co najmniej
2 metry szerokości.
Oczywiście pieszy ma tutaj
pierwszeństwo

gdy warunki pogodowe uniemożliwiają
bezpieczną jazdę po
ulicy (silny wiatr, opady
śniegu, ulewa, mgła lub
gołoledź)
< 10 lat

gdy towarzyszy nam
dziecko na rowerze
w wieku poniżej 10 lat

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym
uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Jeżdżąc po mieście, ale i podczas wypraw stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Dla własnego bezpieczeństwa bądźmy przygotowani na
niespodziewane zachowanie się innych uczestników ruchu drogowego.
Dość oczywista uwaga, ale często zapominana przez rowerzystówsygnalizujmy zmianę kierunku jazdy poprzez wyciągnięcie ręki. Unikajmy niebezpiecznych zachowań na drodze, a dojedziemy do naszego celu.

ŚWIADOMI W ŚRODOWISKU

Znajomość przepisów ruchu drogowego również wpływa na nasze bezpieczeństwo. Rowerzysta jako uczestnik ruchu
drogowego powinien znać podstawowy akt prawny dotyczący ruchu drogowego, czyli Prawo o ruchu Drogowym, potocznie nazywany Kodeksem
Drogowym.

29

30

Planując dłuższą wyprawę rowerową musimy zabrać ze sobą niezbędne
części oraz akcesoria, aby nasz wypad rowerowy nie skończył się zbyt
szybko. Poniższa lista jest optymalną wersją mini-serwisu jaki powinniśmy zabrać ze sobą:
smar do łańcucha,
szmatka

zapasowe dętki i łatki

odpowiednia pompka

łyżki do opon
zapasowe klocki
hamulcowe
zapasowe szprychy
zestaw kluczy
nimbusowych

skuwacz do łańcucha,
kilka zapasowych
ogniw oraz spinkę do
łańcucha

zapasowe śrubki
(np. do montażu
bagażnika lub
błotnika )
klucz do pedałów
(niezbędny przy
demontażu roweru
gdy pakujemy np. do
autokaru)

klucze płaskie
opaski zaciskowe

ZABIERZ ZE SOBĄ
NA WYPRAWĘ
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Jakie zapasowe części oraz
sprzęt naprawczy zabrać ze
sobą na wyprawę.

ZAPASOWE
CZĘŚCI
DO ROWERU
I SPRZĘT
NAPRAWCZY
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zapasowa linka do
hamulca oraz linka do
przerzutki
klucz do
centrowania kół
smar oraz zestaw
kluczy do konusów

Tego rodzaju listę należy uzupełnić rzeczami odpowiednimi do naszego rodzaju i konkretnego modelu roweru.

ZAPASOWE DĘTKI
I ŁATKI

ZESTAW KLUCZY
IMBUSOWYCH,
KLUCZE PŁASKIE

SMAR DO
ŁAŃCUCHA
I OPASKI
ZACISKOWE

Prowiant
na wyprawę

do plecaka warto
spakować także
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Jedzenie to sprawa bardzo indywidualna oraz zależna od tego, dokąd jedziemy. Jeżeli będzie to podróż do krajów, gdzie żywność jest tania lub
w podobnych cenach jak w Polsce, to wystarczy na bieżąco utrzymywać
zapasy na 3 dni. Natomiast, gdy planujemy odwiedzić rejony gdzie jedzenie jest drogie (np. Skandynawia), a równocześnie nasze zasoby finansowe są skromne, to niestety trzeba zabrać ze sobą małą spiżarnię. Podstawowe produkty to: ryż (najlepiej szybko gotujący się), kasze, makaron,
zupy i sosy w proszku, suszone owoce, soja w proszku oraz dostarczyciele
energii – batony (w miarę odporne na wysoką temperaturę).
Świetnym wynalazkiem, wręcz rewelacją ostatnich lat są rozpuszczalne
w wodzie witaminy w postaci pastylek (np. plusssz). Zajmują one w bagażu niewiele miejsca, a dzięki nim bez konieczności wydawania dewiz na
soki można urozmaicić sobie menu (sama woda, nawet najlepsza, szybko
przestaje smakować).

APTECZKĘ,
KOSMETYCZKĘ

MAPY, PLANY MIAST
LUB WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE TRASY
ZAPASOWE BATERIE
DO LAMPEK
ROWEROWYCH

Również coraz łatwiej dostępne są liofilizaty – lekkie, pełnowartościowe produkty żywnościowe oferowane w dużym asortymencie, do których wystarczy dodać wody, by uzyskać smaczny posiłek. Wadą ich jest,
przynajmniej jak na razie, wysoka cena.
Przede wszystkim, zawsze musimy pamiętać, aby mieć pod dostatkiem tzw.
zagryzek. Mogą to być banany lub jak kto woli, batony. Można podjadać suszone owoce, takie jak daktyle lub rodzynki. Pozwalają one na dostarczanie
energii na bieżąco. Jeśli nie chcemy się szybko odwodnić, wodę mieszamy
np. z cytryną, albo z odrobiną soku, należy pić mało czystej wody.

Można wymieniać jeszcze dalej, ale musimy odpowiedzieć sobie
na pytanie, co tak naprawdę jest nam potrzebne, uzależniając nasz
wypad rowerowy od kilometrażu, rodzaju noclegu oraz regionu
kraju/ zagranicy gdzie się wybieramy. Trudno jest wszystko przewidzieć. W sytuacjach awaryjnych korzystamy z pomocy napotkanych osób.

ŻYWNOŚĆ I WODĘ;
SZTUĆCE ORAZ
NACZYNIA

SCYZORYK
LUB NÓŻ
TELEFON, ŁADOWARKĘ,
DODATKOWĄ BATERIĘ
TYPU POWER BANK

SZNUREK ( NP. DO
ROZWIESZENIA BIELIZNY )

DŁUGOPIS,
ZESZYT DO
NOTATEK
DOKUMENTY
( DOWÓD OSOBISTY,
PASZPORT, JEŚLI
POTRZEBNY)
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( jedzenie oraz napoje)
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WAŻNE TELEFONY i informacje
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
POGOTOWIE
STRAŻ POŻARNA
POLICJA
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112
999
998
997

TELEFONY RATUNKOWE:
nad wodą:
WOPR
MOPR
w górach:
TOPR
GOPR
Grupa GOPR Beskidzka
Grupa GOPR Bieszczadzka
Grupa GOPR Jurajska
Grupa GOPR Karkonoska
Grupa GOPR Krynicka
Grupa GOPR Podhalańska
Grupa GOPR Wałbrzysko-Kłodzka

601 100 100
984 / 601 100 100
601 100 300 / 18 20 63 444
985 / 601 100 300
33 82 96 900
13 46 32 204
34 31 52 000
75 75 24 734
18 47 77 444
18 26 76 880
74 84 23 414

Przed wyruszeniem na szlak, w książce adresowej swojego
telefonu warto jeszcze zapisać kontakty ICE, z numerami telefonów osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Skrót ICE (In Case of Emergency) jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. W razie potrzeby pozwala
ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, takich jak
grupa krwi, przyjmowane leki, choroby, itp. Numery do
osób mogących udzielić informacji na twój temat zapisz
jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2, itd.

