
UCHWAŁA NR XXI/214/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art.6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399  
ze. zm.) Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie §4 ust.1 uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 
r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się, że zmieszane odpady komunalne będą odbierane z terenu gminy Drezdenko od 
właścicieli nieruchomości z częstotliwością: z terenu miasta:

1) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu,

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – raz na tydzień, 
z terenu wsi:

1) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień, a w okresie od 1 listopada do 31 marca raz na dwa 
tygodnie,

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na  których powstają odpady komunalne – raz na  tydzień,

4) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe –  
raz na dwa tygodnie  z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego  z 
dniem 1 kwietnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W §4 ust.1 uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ustala się, że
zmieszane odpady komunalne będą odbierane z terenu gminy Drezdenko od właścicieli
nieruchomości z częstotliwością:

z terenu miasta:
1) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,
2) w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu,
3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne –

raz na tydzień,
z terenu wsi:

1) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,
2) w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31

marca raz na dwa tygodnie,
3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne –

raz na tydzień,
4) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –

wypoczynkowe – raz na tydzień z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca raz
w miesiącu.

Wprowadzono zmiany w §4 ust.1 uchwały polegające na ustaleniu odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu wsi od domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe raz na dwa tygodnie (jest raz
na tydzień) z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu.
Zgodnie z zapisami w w/w uchwały z dniem 1 kwietnia br. zmieszane odpady komunalne będą
odbierane z terenu wsi w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie. Obecnie ogłoszony jest
przetarg na odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych (odzysk lub
unieszkodliwianie) z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Drezdenko.
Zmniejszona częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych na terenie wsi będzie miała
wpływ na stawkę ceny w ogłoszonym przetargu zamówienia publicznego.
Zgodnie z przepisem art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.1399 ze. zm.) Rada Gminy obowiązana jest określić w
drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Na podstawie art.6r ust. 3b dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w
szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od
kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków
wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku
gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w
zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 6r ust. 3c cytowanej
powyżej ustawy.
Podjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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