
UCHWAŁA NR XXXIII/315/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy 
Drawsko Pomorskie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21), Rada Miejska 
w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujący 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 na rzecz gminy Drawsko 
Pomorskie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z osobnych pojemników oznaczonych 
napisem "ZMIESZANE", 

b) selektywnie zbierane odpady komunalne z osobnych pojemników oznaczonych 
napisem "SELEKTYWNE": 

- opakowania z papieru i tektury, 

- opakowania z tworzyw sztucznych, 

- opakowania z drewna, 

- opakowania z metali, 

- opakowania wielomateriałowe, 

- zmieszane odpady opakowaniowe, 

- opakowania ze szkła, 

- opakowania z tekstyliów, 

- papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, 

- szkło, 

- odzież, 

- tekstylia, 

c) selektywnie zbierane odpady komunalne z osobnych pojemników oznaczonych 
napisem "BIODEGRADOWALNE": 

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

- odpady ulegające biodegradacji, 
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2) bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbiera się następujące ilości odpadów 
komunalnych: 

a) zmieszane odpady komunalne w ilości wytworzonej na nieruchomościach, 

b) selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w pkt 1 lit. b oraz c – w ilości 
nieograniczonej, 

3) odbieranie od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych wymienionych w pkt 
1 lit. a - c będzie przeprowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie, 

4) odbieranie od właściciela nieruchomości selektywnie zbieranych mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych będzie prowadzone cztery razy do roku, w ostatnim tygodniu 
w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, 

5) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym przy Stacji 
Przeładunkowej w Mielenku Drawskim, w godzinach jego otwarcia odbierane będą od 
mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) opakowania z papieru i tektury, w ilości nieograniczonej, 

b) opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości nieograniczonej, 

c) opakowania z drewna, w ilości nieograniczonej, 

d) opakowania z metali, w ilości nieograniczonej, 

e) opakowania wielomateriałowe, w ilości nieograniczonej, 

f) zmieszane odpady opakowaniowe, w ilości nieograniczonej, 

g) opakowania ze szkła, w ilości nieograniczonej, 

h) opakowania z tekstyliów, w ilości nieograniczonej, 

i) papier i tektura, w ilości nieograniczonej, 

j) szkło, w ilości nieograniczonej, 

k) odzież, w ilości nieograniczonej, 

l) tekstylia, w ilości nieograniczonej, 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n) sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

o) opony, 

6) w punktach selektywnego zbierania odpadów, składających się z pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy 
Drawsko Pomorskie, będą zbierane następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) opakowania z papieru i tektury, 

b) papier i tektura, 

c) opakowania z tworzyw sztucznych, 

d) tworzywa sztuczne, 

e) opakowania ze szkła, 

f) szkło, 
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7) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym w Aptece 
„Pod Orłem” przy Placu Konstytucji 13 w Drawsku Pomorskim, będą zbierane powstające 
w gospodarstwach domowych przeterminowane leki, 

8) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym w Urzędzie 
Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 41 
w Drawsku Pomorskim, będą zbierane zużyte baterie i akumulatory, 

9) odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane są 
uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, 

10) gmina Drawsko Pomorskie przejmuje obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/294/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 
20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
na rzecz gminy Drawsko Pomorskie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 597) 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., jednak nie wcześniej niż po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 

mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Drawsku Pomorskim zobowiązana jest podjąć niniejszą uchwałę, 

w celu określenia, jakie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości będą wykonywane w ramach uiszczanej przez niego opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakres uchwały musi obejmować 
w szczególności: 

- ilość odpadów komunalnych odbieranych od własciciela nieruchomości, 

- częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

- sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Podjęcie uchwały w niniejszej formie wynika z nowelizacji ustawy z dnia 25 stycznia 
2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która między innymi umożliwiła 
gminom przejęcie obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do 
zbierania odpadów komunalnych. 
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