
UCHWAŁA NR XXVIII/144/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną 
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Drezdenko 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3d, ust. 4 ustawy z dnia  13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 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) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) szkło, 

3) papier i opakowania z papieru, 

4) metale, 

5) tworzywa sztuczne, 

6) opakowania wielomateriałowe, 

7) bioodpady, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) tekstylia i odzież. 

2. Ustala się, że bezpośrednio sprzed nieruchomości odbierane będą w każdej ilości następujące frakcje 
odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier i opakowania z papieru, 

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

4) szkło, 
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5) bioodpady, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

3. W ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drezdenko opłaty gmina 
wyposaży nieruchomości w pojemniki do gromadzenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz pojemniki/worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych wyszczególnionych w § 
2 ust. 2 pkt 2 – 5. 

4. Obowiązek określony w ust. 3 będzie realizowany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne. 

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych 
(zmieszanych) z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się pkt 1. 

§ 4. Odpady zebrane selektywnie z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane będą wg frakcji: 

1) Szkło: 

a) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w miesiącu, 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się lit. a, 

2) Papier: 

a) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w tygodniu, 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się lit. a, 

3) Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: 

a) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w tygodniu, 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się lit a, 

4) Odpady ulegające biodegradacji: 

a) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się lit a. 

§ 5. Określa się następujące częstotliwości odbierania pozostałych selektywnie zebranych odpadów od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą w terminach określonych w harmonogramie 
odbioru odpadów komunalnych co dwa miesiące, 

2) zużyty sprzęt elektrycznych i elektroniczny odbierany będzie w terminach określonych w harmonogramie 
odbioru odpadów komunalnych co dwa miesiące. 
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§ 6. 1. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminy 
aptek, punktów aptecznych codziennie w godzinach urzędowania lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych - zwanym dalej PSZOK. 

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

§ 7. Ustala się, iż w zamian za uiszczaną opłatę, przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się 
domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, będą 
odbierane w każdej ilości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady komunalne zebrane 
selektywnie, z częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej 
niż raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz w miesiącu, 

2) szkło – w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej dwa razy w miesiącu, natomiast w okresie 
od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz w miesiącu, 

3) papier i opakowania z papieru – w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej dwa razy 
w miesiącu, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz w miesiącu, 

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
co najmniej dwa razy w miesiącu, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz 
w miesiącu, 

5) odpady ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz w miesiącu, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów 
komunalnych co dwa miesiące, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów 
komunalnych co dwa miesiące. 

§ 8. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie udostępniony właścicielom nieruchomości na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drezdenku: https://www.drezdenko.pl/. 

§ 9. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione przed nieruchomość, pod 
warunkiem ich wystawienia w/lub przy miejscu gromadzenia odpadów komunalnych dla danej nieruchomości. 

§ 10. 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. 

§ 11. 1. Gmina udostępni właścicielom nieruchomości zamieszkałych i właścicielom nieruchomości, na 
której znajdują się domki letniskowej lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy PGKiM 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21a w Drezdenku. 

2. PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do piątku w godzinach 1000 – 1800 w okresie od 1 kwietnia do 
31 października, od godziny 1000 – 1700  w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w każdą sobotę 
w godzinach 900 – 1300 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 

§ 12. 1. W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:  

1) szkło, 

2) papier i opakowania z papieru, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 
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9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony (w ilości 8 szt. rocznie na mieszkańca), 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie, na 
wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w ilości do 2 m3  
raz w roku na gospodarstwo domowe), 

15) tekstylia i odzież. 

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. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 13. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy 
zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Drezdenku, pisemnie, telefonicznie, w formie elektronicznej lub osobiście 
we właściwej komórce organizacyjnej. 

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

§ 15. Traci moc 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. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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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. 2019 r., poz. 2010 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.

Projekt uchwały zgodnie z art. 6r ust. 3c został zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenku.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach wprowadzone w uchwale zmiany mają charakter dostosowujący.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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