
UCHWAŁA NR XLI/353/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 marca 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze. 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych  od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności:

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,

2) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Drezdenko, 
odbierane są następujące odpady komunalne:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) szkło,

3) papier i opakowania z papieru,

4) metale,

5) tworzywa sztuczne,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji,  w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) wykładziny, dywany, tekstylia,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

13) zużyte opony,

14) zużyte baterie i akumulatory,

15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

16) zużyte kartridże i tonery,

17) świetlówki i żarówki.

2. Ustala się, że bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości następujące odpady 
komunalne:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zebrane odpady komunalne: szkło, papier i opakowania z papieru, metale, opakowania 
z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
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§ 3. 1. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminy 
aptek, punktów aptecznych codziennie w godzinach otwarcia lub do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

2. Odpady z aptek i punktu aptecznego wymienione w ust.1 odbierane będą do zagospodarowania raz 
w miesiącu.

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości określa Załącznik nr 1, 
2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie udostępniony właścicielom nieruchomości na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.drezdenko.pl. 

3. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w załącznikach do niniejszej uchwały, które 
zostały wystawione przed nieruchomość, pod warunkiem ich wystawienia w lub przy miejscu gromadzenia 
odpadów komunalnych dla danej nieruchomości lub do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminy 
aptek, punktów aptecznych oraz dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Odpady, które zostaną wystawione w innych niż określone powyżej miejscach, w przypadku możliwości 
braku dojazdu do nich pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi z wyjątkiem miejsc 
wystawienia pojemników po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą odbierającym odpady komunalne.

§ 5. 1. Przejmuje się od  właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do 
zbierania odpadów komunalnych.

2. Obowiązek określony w ust.1 będzie realizowany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne.

§ 6. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 21a, zwanym 
dalej PSZOK.

2. PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do piątku w godzinach 1000 - 1800 oraz w każdą sobotę 
w godzinach 900 - 1300 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

§ 7. 1. PSZOK świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania każdej ilości 
następujących frakcji odpadów:

1) szkło,

2) papier i opakowania z papieru,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji,  w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) odpady zielone,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) wykładziny, dywany, tekstylia,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

13) zużyte opony,

14) zużyte baterie i akumulatory,

15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

16) zużyte kartridże i tonery,

17) świetlówki i żarówki.
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2. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczanych, 
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczanych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi 
i środowiska.

3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne 
wymienione w § 7 przyjmowane są nieodpłatnie  w PSZOK w godzinie jego otwarcia.

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę  odbierającego  odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy 
zgłaszać pisemnie do Urzędu Miejskiego w Drezdenku przy ul. Warszawska 1, elektronicznie na adres: 
odpady@drezdenko.pl  lub telefonicznie pod nr telefonu 95 76 229 65.

§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa.

§ 10. Traci moc:

1. Uchwała nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

2. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 lipca 2017 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/353/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych

Nieruchomości 
zamieszkałe Nieruchomości zamieszkałe

wielolokalowe wielolokalowe 

Rodzaj odpadów Okres

Nieruchomości  
zamieszkałe 
w zabudowie 

jednorodzinnej  lub 
zagrodowej (kamienice, bloki 

do 18 lokali)

(wielolokalowe - bloki- ul. 
Mickiewicza, Okrężna, 
Kopernika, Szpitalna, 

centrum miasta ul. Boczna, 
Kościuszki, Grunwaldzka, 

Krakowska, Plac Kościelny)
1 2 3 4 5

Odbiór z terenu 
nieruchomości  

Odbiór z terenu 
nieruchomości 

Odbiór z terenu 
nieruchomości 

Zmieszane przez cały 
rok

w okresie od 01.05 do 
30.09 - raz na tydzień; 
w okresie od 01.10. do 

30.04. raz na 
2 tygodnie

dwa razy 
w tygodniu trzy razy w tygodniu

Odpady zbierane 
w sposób selektywny 

- szkło

przez cały 
rok  raz na miesiąc  raz na miesiąc  raz na miesiąc

Odpady zbierane 
w sposób selektywny 
-  papier i opakowania 

z papieru

przez cały 
rok  raz w miesiącu dwa razy 

w tygodniu dwa razy w tygodniu 

Odpady zbierane 
w sposób selektywny 

- opakowania 
z tworzyw 

sztucznych, metale, 
opakowania 

wielomateriałowe

przez cały 
rok  raz w miesiącu dwa razy 

w tygodniu dwa razy w tygodniu 

Odpady 
biodegradowalne, 

w tym odpady 
opakowaniowe 

ulegające 
biodegradacji, odpady 

zielone

przez cały 
rok  raz na 2 tygodnie 1 raz w tygodniu 1 raz w tygodniu

Odpady 
wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny

przez cały 
rok

 co 2 miesiące w formie 
tzw. "wystawki" 

w terminach 
określonych 

w harmonogramie 
odbioru odpadów 

komunalnych

 co 2 miesiące 
w formie tzw. 
"wystawki" 
w terminach 
określonych 

w harmonogramie 
odbioru odpadów 

komunalnych

 co 2 miesiące w formie 
tzw. "wystawki" 

w terminach określonych 
w harmonogramie odbioru 

odpadów komunalnych
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/353/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Rodzaj odpadów Okres Nieruchomości  niezamieszkałe

1 2 5

Odbiór z terenu nieruchomości 

Zmieszane przez cały rok raz w tygodniu

Odpady zbierane w sposób 
selektywny - szkło przez cały rok raz w miesiącu

Odpady zbierane w sposób 
selektywny -  papier i opakowania 

z papieru
przez cały rok raz w miesiącu

Odpady zbierane w sposób 
selektywny - opakowania z tworzyw 

sztucznych, metale, opakowania 
wielomateriałowe

przez cały rok raz w miesiącu

Odpady biodegradowalne, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, odpady zielone
przez cały rok raz w tygodniu
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/353/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

Częstotliwość odbioru odpadów z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Rodzaj odpadów Okres Nieruchomości  niezamieszkałe

1 2 5

Odbiór z terenu nieruchomości 

Zmieszane przez cały rok raz w tygodniu

Odpady zbierane w sposób 
selektywny - szkło przez cały rok raz w miesiącu

Odpady zbierane w sposób 
selektywny -  papier i opakowania 

z papieru
przez cały rok raz w miesiącu

Odpady zbierane w sposób 
selektywny - opakowania 

z tworzyw sztucznych, metale, 
opakowania wielomateriałowe

przez cały rok raz w miesiącu

Odpady biodegradowalne, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, odpady zielone
przez cały rok raz w tygodniu
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/353/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

Częstotliwość odbioru odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Rodzaj odpadów Okres

Punkt 
Selektywnego 

Zbierania 
Odpadów 

Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów 

Komunalnych

1 2 3 8 9

Nieruchomości  
zamieszkałe 

Domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe

przekazanie odpadów 
z PSZOKu do 

zagospodarowania

Odpady zbierane 
w sposób selektywny - 

szkło

przez cały 
rok

Wt. - Pt. 1000 - 
1800 oraz 

w Soboty 900 - 
1300   

Wt. - Pt. 1000 - 1800 oraz 
w Soboty 900 - 1300    raz na miesiąc

Odpady zbierane 
w sposób selektywny - 

papier i opakowania 
z papieru,

przez cały 
rok

Wt. - Pt. 1000 - 
1800 oraz 

w Soboty 900 - 
1300   

Wt. - Pt. 1000 - 1800 oraz 
w Soboty 900 - 1300    raz na miesiąc

Odpady zbierane 
w sposób selektywny - 

opakowania 
z tworzyw sztucznych, 

metale, opakowania 
wielomateriałowe

przez cały 
rok

Wt. - Pt. 1000 - 
1800 oraz 

w Soboty 900 - 
1300   

Wt. - Pt. 1000 - 1800 oraz 
w Soboty 900 - 1300    raz na miesiąc

Odpady 
biodegradowalne, 

w tym odpady 
opakowaniowe 

ulegające 
biodegradacji, odpady 

zielone

przez cały 
rok

Wt. - Pt. 1000 - 
1800 oraz 

w Soboty 900 - 
1300   

Wt. - Pt. 1000 - 1800 oraz 
w Soboty 900 - 1300   raz na miesiąc

Odpady 
wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny

przez cały 
rok

Wt. - Pt. 1000 - 
1800 oraz 

w Soboty 900 - 
1300   

Wt. - Pt. 1000 - 1800 oraz 
w Soboty 900 - 1300    raz na 2 miesiące

Zużyte opony, baterie 
i akumulatory, 

kartridże i tonery, 
chemikalia 

i opakowania po 
chemikaliach, 

świetlówki, żarówki, 
odpady budowlano - 

remontowe

przez cały 
rok

Wt. - Pt. 1000 - 
1800 oraz 

w Soboty 900 - 
1300   

Wt. - Pt. 1000 - 1800 oraz 
w Soboty 900 - 1300    raz na  miesiąc

przeterminowane leki przez cały 
rok

Wt. - Pt. 1000 - 
1800 oraz 

w Soboty 900 - 
1300   

Wt. - Pt. 1000 - 1800 oraz 
w Soboty 900 - 1300   

odbiór raz na 
2 miesiące 
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UZASADNIENIE

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. 2016 r., poz. 250 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.
Uchwała, określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Uchwalenie przedmiotowej uchwały ma na celu uszczegółowienia zapisów
dotychczasowych. Projekt uchwały zgodnie z art. 6r ust. 3c został zaopiniowany przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych.
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