
UCHWAŁA NR XXXIII/265/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 11 marca 2013 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 ust1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , art. 6r ust.3 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. 
poz.391) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do Gminy 
Drezdenko, z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości: 

1) zebrane w pojemnikach odpady komunalne zmieszane, 

2) zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach odpady: 

a) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach 
medycznych i truciznach, 

b) papier, 

c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, 
środkach medycznych i truciznach, 

d) metal – z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania 
tworzyw sztucznych, 

e) opakowań wielomateriałowych - z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku 
przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych, 

3) wystawiane przed posesję meble i inne odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

2. Odbiór odpadów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 1 i 2 odbywa się z pojemników i worków 
oznakowanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru na podstawie umowy zawartej 
z Gminą Drezdenko. 

3. Odbiór odpadów wymienionych w § 2 poza meblami i odpadami wielkogabarytowymi, 
odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez przedsiębiorcę świadczącym 
usługi odbioru na podstawie umowy z Gminą Drezdenko. 

4. Harmonogram odbioru odpadów będzie udostępniony właścicielom nieruchomości 
zamieszkałych, z których odbiór ma być dokonywany. 

5. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia za 
wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. W przypadku, gdy wyznaczony dla danej nieruchomości dzień tygodnia, w którym następuje 
odbiór odpadów, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów następuje 
w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym. 

§ 3. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości: 

1) w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia przed nieruchomość 
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2) w zabudowie wielorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia w lub przy miejscu gromadzenia 
odpadów stałych dla danej nieruchomości. 

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu i w terminie uzgodnionym 
z podmiotem realizującym odbiór odpadów. 

§ 4. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez 
mieszkańców, w każdej ilości niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny 
z zastrzeżeniem ust.2: 

a) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych 
i truciznach, 

b) papier, 

c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach 
medycznych i truciznach, 

d) metal, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) wykładziny, dywany i tekstylia, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) zużyte kartridże i tonery, 

j) zużyte opony, 

k) zużyte baterie i akumulatory, 

l) chemikalia i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowań po 
tych odpadach, 

m) przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

n) świetlówki i żarówki, 

o) przepracowane oleje silnikowe, 

p) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone. 

2. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych określona zostanie 
w Regulaminie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych . 

3. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz tablicach informacyjnych i w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych umieszczony jest wykaz rodzajów odpadów 
przyjmowanych w punkcie oraz sposób postępowania z innymi odpadami niewymienionymi 
w punkcie 1. 

§ 5. Częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości określa 
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Dostarczone przez mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt, odpady 
komunalne wymienione w §4, przyjmowane są nieodpłatnie, w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w godzinach ich otwarcia. 

2. Informacje dotyczące lokalizacji oraz godzin otwarcia udostępniane są na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości oraz przyjęte w Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania 
odpadami przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Załącznik do Uchwały Nr            
XXXIII/265/2013 z dnia 11 marca 2013r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rodzaj odpadów Okres Nieruchomości                               
w zabudowie jednorodzinnej               

lub zagrodowej
(w tym letniskowe)

Inne
 nieruchomości zamieszkałe                  

1 2 3 4
Zmieszane przez cały 

rok
 co najmniej 2 razy w miesiącu co najmniej 2 razy w miesiącu

Szkło opakowaniowe  
(z wyłączeniem 
opakowań po  środkach 
ochrony roślin, 
środkach medycznych i 
truciznach)

przez cały 
rok

raz na miesiąc
co najmniej 2 razy w miesiącu

Opakowania z tworzyw 
sztucznych (z 
wyłączeniem opakowań 
po  środkach ochrony 
roślin, środkach 
medycznych i 
truciznach), papier, 
metal, opakowania 
wielomateriałowe

przez cały 
rok

raz na miesiąc co najmniej 2 razy w miesiącu

Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe

przez cały 
rok

4 razy w roku w ramach 
okresowej zbiórki) odbiór z 
terenu nieruchomości lub 
według zapotrzebowania 
samodzielne dostarczanie do 
punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

4 razy w roku w ramach 
okresowej zbiórki) odbiór z 
terenu nieruchomości lub 
według zapotrzebowania 
samodzielne dostarczanie do 
punktu selektywnego   zbierania 
odpadów komunalnych

Odpady ulegające 
biodegradacji  , w tym 
odpady zielone

przez cały 
rok

W okresie od 1.05 do 30.10
2 razy w miesiącu
samodzielne dostarczanie do 
punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych

W okresie od 1.05 do 30.10
2 razy w miesiącu
samodzielne dostarczanie do 
punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych

Zużyty sprzęt 
elektryczny
 i elektroniczny

przez cały 
rok

4 razy w roku w ramach 
okresowej zbiórki) odbiór z 
terenu nieruchomości lub 
według zapotrzebowania 
samodzielne dostarczanie do 
punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych

4 razy w roku w ramach 
okresowej zbiórki) odbiór z 
terenu nieruchomości lub 
według zapotrzebowania 
samodzielne dostarczanie do 
punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych

Zużyte opony, baterie i 
akumulatory,
chemikalia, odpady 
budowlano- remontowe  

przez cały 
rok

według zapotrzebowania 
samodzielne dostarczanie do 
punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych   

według zapotrzebowania 
samodzielne dostarczanie do 
punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych   

Przeterminowane leki przez cały 
rok

samodzielne dostarczanie do 
aptek znajdujących się na 
terenie gminy lub punktu 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych

samodzielne dostarczanie do 
aptek znajdujących się na 
terenie gminy lub punktu 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych
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Uzasadnienie
W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, spełniającego 
wymagania znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach – dalej ustawa u.c.p.g. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), koniecznym staje się podjęcie 
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Uchwała ta – stanowiąca akt prawa miejscowego ma 
charakter obligatoryjny i wynika z zapisów art. 6r ust.3 cytowanej ustawy. Uchwała ta jest swoistą 
„ofertą usług podstawowych” świadczonych przez gminę, skierowaną do płacących tzw. „opłatę 
śmieciową”. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko, określono: 1. rodzaje i ilość 
odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości; 2. rodzaje odpadów zbieranych w punktach 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 3. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości; 4. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 5. sposób zagospodarowania odpadów komunalnych. Z pobranych opłat, 
zgodnie z ustawą, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi 
administracyjnej tego systemu. Po podjęciu tej uchwały jej zapisy zostaną uwzględnione 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko , który w dalszej 
kolejności będzie uchwalony przez Radę Miejską. Od właściciela nieruchomości odbierana będzie 
każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych. Dotyczy to również odpadów zbieranych w sposób 
selektywny, przez co wypełniony zostanie ustawowy obowiązek w zakresie odzysku i recyklingu 
odpadów surowcowych, ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do 
składowania oraz określenia niższych stawek opłat za odpady zbierane selektywnie. W uchwale 
ograniczono jedynie ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych nieodpłatnie przyjmowanych do 
Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w zależności od powierzchni 
użytkowej zajmowanego lokalu. Wprowadzenie tego limitu jest działaniem prewencyjnym, 
zapobiegającym dostarczaniu odpadów pochodzących z działalności gospodarczej prowadzonej przez 
firmy remontowo – budowlane, a podlegające pod zapisy ustawy o odpadach. Tym samym nie mogą 
być zagospodarowywane w ramach tzw. „opłaty śmieciowej” ponoszonej przez mieszkańców. 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z przyjętym harmonogramem podejmowania uchwał 
i prac w zakresie wdrażania zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach. 
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