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Dotycry: petycji w sprawie zwiekszenia liczby kosay ulicznych przeznaczonych do zbierania
odpadbw na terenie gminy Drawsko Pomorskie

W   odpowiedzi   na  petycjQ  Z   dnia   7   maja  2018   r.   skierowanq  do   Burmistrza  Drawska
Pomorskiego  w  sprawie  zwiQkSZenia  liczby  koszy  ulicznych  przeznaczonych  do  zbierania
odpad6w   na   terenie   gminy   Drawsko   Pomorskie,   pragIIQ   OdnieS6   sic   dO   Zagadnienia

poruszonego w Pahstwa piSmie.

Tak jak  sfusznie  Pahstwo  zauwaZyliScie,  zasady utrz)-ania  czystoSci  i  porzedku na terenie

gminy Drawsko Pomorskie okreSlone zostaly w Regulaminie utrz)-ania czystoSci i porzedku
na terenie gminy Drawsko Pomorskie, stanowiap)m zalapznik do uchwaly Rady Miejskiej w
Drawsku  Pomorskim.  Natomiast  og61ne  zasady  opisujape  obowiazki  w  zakresie  utrz)mania
czystoSci,  spocz)wajape  na  wlaScicielach  nieruchomoSci  sq  zawarte  w  ustawie  z  dnia  13
wrzeSnia 1 996 r. o utrz)-aniu czystoSci i porzedku w gminach.

Dotychczasowa   liczba   i   lokalizacja  pojemnik6w   przeznaczonych   do   zbierania   odpad6w
zostala   okreSlona   na   podstawie   wieloletniego   monitorowania   systemu   gospodarowania
odpadami. Z obserwacji wynika bowiem, Ze nadmiema liczba pojemnik6w sprzyja wyrzucaniu
w ich bezpoSrednie sasiedztwo odpad6w w spos6b niezgodny z obowiazujap)-i przepisami.
Jednostka  organizacyjna  odpowiedzialna  za  odbi6r  i  transport  odpad6w  z  koszy ulicznych,
czQStO  bOrykala  Sic  Z  PrOblemem  porzucania  znacznej  iloSci  odpad6w,  najprawdopodobniej
wytworzonych  w  nieruchomoSciach  niezamieszkalych.   Stet  teZ  na  przestrzeni   kilku  lat
zar6wno  liczba jak  i  lokalizacja  pojemnik6w  podlegaly  zmianom.  Ponadto  observacji  pod
katem  utrz)-ania  w  naleZyt)-  stanie  porzedkow)m  podlegaja  miejsca  wzdfuZ   cing6w
pieszych pomiQdZy lokalizacjami pojemnik6w na odpady.  W)miki  tych  obse]wacji  wskazujq
jednoznacznie, Ze zar6wno liczba pojemnik6w jak i samo ich rozmieszczenie jest zbliZone do
stanu poZedanego,  gdyZ nie odnotovllje Sis PrZ)Padk6w zaSmiecania miejsc odpadami, kt6re
moglyby trafi6 do tzw. koszy ulicznych.
Nie  mniej  jednak  wychodzap  naprzeciw   oczekiwaniom  mieszkahc6w,   wskutek  Pahstwa

petycji, zostaly rozstawione dodatkowe kosze na odpady w miejscach zasugerowanych przez
Pahstwa reprezentant6w.
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ChcQ  r6wnieZ  doda6,  Ze  niezmiemie  cieszy  mnie  fakt,  iZ  poruszyliScie  Pahstwo  problem
zwiazany z utrz)-aniem czystoSci i porzedku na terenie gminy Drawsko Pomorskie, kt6ry w
spos6b  bezpoSredni  przeklada  sic  na jakOS6  Zycia  w  naszej  gminie.  W  mojej  ocenie  obok
sprawnie  funkcjonujapego  systemu gospodarki  odpadami  komunaln)mi,  niezwykle istotn)m
elementem jest w t)- zakresie SwiadomoS6 spoleczna, na kt6ra moZemy mie6 WPI)w poprzez
odpowiedniq  edukacjQ   ekOlogiczna.   Przykladem   dzialah   edckacyjnych   i   infiormacyjnych
realizowanych   przez   gminQ   Drawsko   Pomorskie   byl   udzial   Pahstwa   przedstawicieli   w
wyjeZdzie  do  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpad6w  Komunalnych  w  SIajsinie,  do
kt6rej trafiaja odpady wytwarzane miedzy inn)mi na terenie gminy Drawsko Pomorskie. Taka
wizyta  data  moZliwoS6  szerszego  zapoznania  sic  Z  PrOCeSem  ZagOSPOdarOWania  OdPad6w
wytwarzanych przez mieszkahc6w naszego regionu.

W  peini  popieram  Pahstwa  inicjatywQ  i  ZaChQCam  dO  POdejmOWania  kOlejnyCh,  POdObnyCh

dzialafi.
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