
UCHWAŁA NR LXIX/443/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3d  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą co trzy miesiące, w terminach określonych 
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, z wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej 
w Drezdenku – odbiór co miesiąc”; 

2) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie co trzy miesiące, w terminach 
określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej 
w Drezdenku – odbiór co miesiąc”; 

3) w § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„meble i inne odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące, w terminach określonych 
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych”; 

4) w § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co trzy miesiące, w terminach określonych 
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych”; 

5) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
należy zgłaszać pisemnie na adres Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, 
telefonicznie: 95 763 81 02 wew. 20 lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@drezdenko.pl”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu 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. 2022 r., poz. 1297 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. 

Niniejsza uchwała wprowadza, do określonego przez radę w dniu 21 kwietnia 2020 r. 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko, zmianę 
częstotliwości odbioru pozostałych selektywnie odbieranych odpadów (mebli i odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Częstotliwość obecnie obowiązująca – co dwa 
miesiące. 

Ponadto doprecyzowuje tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

 
Projekt uchwały zgodnie z art. 6r ust. 3c został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. 
 
 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A7EDF38C-12D0-4341-9473-7B9FF14EDCD1. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



