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Petycja do Burndstrza Drawska Pomorskiego,

w sprawie zwiekszenia liczby koszy ulicznych pI.ZeWidZianyCh dO Zbierania OdPad6w na

terenie gminy Drawsko Pomorskie

Sza.noway Pahie Burmistrzu,

niniejsza petycja jest skladana w interesie publiczn)-, z inicj aty\vy uczni6w Zespolu

Szk61 Ponadgimnazj alnych w Drawskel Pomorskim.

Na    wst?pie    pragniemy    przybli2y5    okolicznoSci,    jakie    towarzysza    niniejszej

inicjatywie.  Nasza  szkola,  na  poczatku  marca  bie2acego  roku,  przystap#a  do  VI  edycji

?)Akademii  Nowoczesnego  Patriotyzmu,,.  W  ramach  tej2e  Akademii  uczestniczyliSmy  w

warsztatach po5wieconych zar6lrmo polskiemu systemowi parlamentamemu, jak i systemowi

samorzqficwemu.    Ponadto    przeprdwadzili5my    oraz    nagralifmy    wywiad    z    lokalnym

%nowoczesnJ-    PatriOtq")    dZieki    CZemu    POSZerZyli5my    nasze    spojrzenie    na    temat

wsp61czesnego pojmowania poj ecia "patriotyzm".

Kolejnym  lvyzwaniem,  jakie  nas  czekalo,  bylo  przeprowadzenie  akcji  spolecznej.

Na ostatnim z warsztat6w zadaliSmy sobie pytanie - Co moZna uspraruni6 w naszym mieScie?

Efektem  przeprowadzonej  przez  nas  burzy  m6zg6w  star  sis  projekt,  kt6ry  nazwaliSmy

MCzyste  Miasto-Czyste  Sumienie".  JuZ  Spieszymy  z  tfumaczeniem,  co  kryje  sis  pod  tym

haslem.  Mianowicie zauwa2yliSmy'  iZ gryzacym naszq lokalnq spolecznoS6 problemem jest

deflCyt  uliCZnyCh  kOSZy  na  OdPady - POWSZeChnie  naZyWanyCh  Smietnikami.  Przy  analizie

tego problemu zauwazyliSmy3 iZ na problem ten sklada si? m.in. ich nieodpowiednie, naszym

zdaniem, rozlokowanie. Przechodzqc sis naszym miastem niej ednokrotnie napotykamy diugie

odcinki pozbawione rzeczonych pojemnik6w.  W i)m miejscu chcemy powola6  si? na treS6

uchwaly hR XXXIX/268/2017 Rady Miejskiejk w Drawsku Pomorskiem z dnia 23  lutego

2017  r.  w  sp1.aWie  regulaminu utrZymania  CZyStOSci  i  porzqdku  na  terenie  gminy  Drawsko

Pomorskie.   A  dokladniej   m6wiqc  -  treS6  regulaminu  utrzymania   czysto5ci   i   porzqdku

na terenie  gminy  Drawsko  Pomorskie,  kt6ra  stanowi  zalqcznik  to  tej  ustalvy.  Mianowicie

§5 ust. 9  stanowi,  iZ  kosze  uliczne  o  pojemnoSci  od  0,03m3  do  0,05  m3  rozmieszcza  sis



m

w miejscach latwo  dostepnych dla wszystkich.uzytkovIlik6w nieruchomoSci, dla kt6rych sq

przeznaczone,   a  w  prz)padku  koszy  ulicznych,  w  szczeg6lnoSci  przy  oznakowanych

przejSciach  din pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach, terenach zieleni

oraz w __miejscach  a  duZym nat?Zeniu  ruchu  pieszegg_S w spos6b niepowodujqcy  zak16ceri

ruchu  pieszych.   Zdecydowanie  w  naszym  mie5cie  sa  miejsca  o  duzym  nasileniu  ruchu

pieszego, a pomimo tego brakuje na nick 5mietnik6w ulicznych.

W zwiqzku z polvyZsz)m,.  podjeliSmy kroki  aby  unaoczni6  ten problem.  Na  caloS6

naszego projektu spolecznego pod nazwq 9?C'zyste Miasto-Czyste Sumienie" sk]adaja sic:

.wideo,   kt6rego    celan   jest   zvI6cenie   uwagi   na   referowany   broblen   oraz

poirformowa6 o zbieraniu podpis6w pod niniejsza petycj a;                        ll

.Happedng przeprowadzony 04.05. 1 8,  polegajacy na ulokowaniu na [erenie  miasta

Drawsko  Pomorskie,  przygotowanych  przez  nag  koszy  w  miejscacffi,  w  kt6rych

uwazamy, ze ich brakuj e;                                                                                        ll

.Akcja zbierania podpis6w pod niniejsza petycjq) kt6ra zostala czasowo skorelowana

z wspomrian)m happeningiem.

Caly nasz projekt ma odrieS6 podw6jny  efekt - o  czym r6whieZ  Swiadcffy jego  tytul.

Fakt vyrzucania  5mieci  "na  alice"  nale2y  w kaZdych okolicznoSciach  oceni6  negatywnie.

Jednak nasza ocena taldego zacfiowania nie ma WPZ)rm na jego egzystencjg. Nalezy podjq6

dzialania. Jednym z flLar6w) na jakich opiera sis Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, jest

branie spraw w swoje r§ce - czyli przechodzenia od narzekania do dzialania. Nasze dzialania

majq na celu,  z jednej  strony ixpfyna6 na organ gminy aby podjql dzialania, kt6re  sq poza

naszym  zasi?giem,  a  kt6re  zgodnie  z  ustawq  z  dnia  13  vIZeSnia  1996  r.  6  utrz)maniu

czystosci  i  porzqdku  w  gminach  (t.i.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1289  z  p6Zn.  zk.)  stanowia

zadanie  wlasne  t>rminy.  Zapelmienie  odpowiedniej  infrastruktury  -  czyli  dale  lvyboru:

vyrzuci6  odpady  na  ulic?  czy  vyrzuci6  je  do  Smietnika,  z  pelunoSciq  zmTheJSZy  liCZbe

odpad6w, kt6re zanieczyszczajq nasze ulice. Druga strona naszego projektu spolecznego jest

zvI6cenie uwagi mieszkafic6w naszego miasta na idee dbania o porzqdek naszego miasta.

Ufamy)  iZ  nasza  petycja  zostanie  przyj?ta  z  peinq  ZyczliwoScia.  Mamy lnadzieje)  iZ

odpowiednie   organy   gminy   Drawsko   Pomorskie   stanq   na   vysokoSci   zadania   i   nie

zbagatelizuja problemu na i aki zvlaCamy uWag?.  Pozytyune rozpatrzenie nasz# petycji na

pewlO PrZyCZyni Sis dO budOvy WartOS,Ci j aka jest budOWa SPOIeczefistwa obywatFlskiego.

Z wyrazami szacurfu,


