
UCHWAŁA NR XXIX/230/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko 
Pomorskie. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579; z 2020 r. poz. 150, poz. 284, 
poz. 875), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko 
Pomorskie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1124, 
z 2018 r. poz. 899, poz. 900). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 
 
 

Ireneusz Gendek 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/230/2020 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 
DRAWSKO POMORSKIE 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie, 
zwany dalej "Regulaminem", ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Drawsko Pomorskie. 

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi 
w ustawach: 

1)  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2)  o odpadach, 

3)  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

4)  o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

5)  o ochronie zwierząt, 

6)  Prawo budowlane. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
§ 3. 1.     Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na 

terenie nieruchomości, w szczególności przez prowadzenie selektywnego zbierania 
następujących odpadów komunalnych: 

1) opakowania z papieru i tektury, 

2) papier i tektura, 

3) opakowania z tworzyw sztucznych, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) opakowania z metali, 

6) metale, 

7) opakowania wielomateriałowe, 

8) opakowania ze szkła, 

9) szkło, 

10) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, 

11) opakowania z drewna, 

12) zużyte baterie i akumulatory, 

13) opakowania z tekstyliów, 
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14) odzież, 

15) tekstylia, 

16) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

17) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

18) zużyte opony, 

19) chemikalia, 

20) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

21) przeterminowane leki, 

22) odpady niebezpieczne, 

23) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki, 

24) zmieszane odpady komunalne. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, należy zbierać łącznie 
w osobnych pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier". 

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, należy zbierać łącznie 
w osobnych pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło". 

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7 należy zbierać łącznie 
w osobnych pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale 
i tworzywa sztuczne".” 

5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 10, należy zbierać łącznie 
w osobnych pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio". 

6. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 24, należy zbierać łącznie 
w osobnych pojemnikach  oznaczonych napisem "Zmieszane". 

7. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 11-23, muszą być przekazywane do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, których adresy zostały wskazane na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim oraz podane w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

8. Odpady, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem odpadów wymienionych w pkt 11-
23, należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 3. 

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w należytym porządku 
placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku. 

11. Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania 
z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy 
robót budowlanych. 

12. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, zobowiązani są do 
zapewnienia dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów oraz odpowiedniej 
liczby szaletów przenośnych. 

Id: E4E1B745-5BDC-44CA-9220-70CC2A87A2D3. Podpisany Strona 2



13. Właściciel nieruchomości, prowadzący działalność gastronomiczną lub handlową 
w branży spożywczej, zobowiązany jest do: 

1)  zapewnienia wystarczającej liczby pojemników na odpady komunalne 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej 
działalności, w tym także na potrzeby klientów; 

2)  opróżniania pojemników, o których mowa w pkt 1, z częstotliwością określoną 
w rozdziale 4. 

14. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów wytwarzanych na  nieruchomości, 
której dotyczy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. 1.     Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się poza myjniami 
samochodowymi przy łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) mycie wykonywane jest na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, 

2) powstające ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą 
odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą 
pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób 
postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi. 

Rozdział 3. 
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 5. 1.     Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości 
ciąży na ich właścicielach, w szczególności poprzez: 

1)  wyznaczanie miejsc na ustawianie pojemników do gromadzenia odpadów oraz 
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady 
komunalne, wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów 
komunalnych, umożliwiających ich segregację; 

2)  zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości 
w sposób selektywny; 

3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim 
stanie sanitarnym i porządkowym, a w przypadku właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne także w odpowiednim 
stanie technicznym; 

4) mycie i dezynfekcję pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 
nie rzadziej niż dwa razy w roku w okresie od 1 kwietnia do 31 października, przy czym 
co najmniej raz w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, w taki sposób, aby nie doszło do 
skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi wód, gleby oraz miejsca wykonywania 
tej czynności, z tym, że jeżeli lokalne warunki techniczne miejsca, w którym ustawione są 
pojemniki nie gwarantują zachowania ochrony środowiska, mycie pojemników powinno 
odbywać się w myjniach lub przy pomocy specjalistycznych pojazdów z zamkniętym 
obiegiem wody; 
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5)  zabezpieczenie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
przed czynnikami zewnętrznymi poprzez ustawienie ich pod zadaszeniem lub zamykanie 
pojemników pokrywami. 

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której wytwarzane są odpady komunalne, 
zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o pojemności określonej w ust. 3, 
uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z tym, że do 
dnia 31 grudnia 2020r. właściciel nieruchomości, na której znajduje się co najmniej jeden 
domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zapewnia wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej 
wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w liczbie 
zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów 
określonej w uchwale Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 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 oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli 
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności wynoszącej minimum 
0,36 m3 na jeden domek letniskowy lub nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której wytwarzane są odpady komunalne, 
zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, 
w liczbie zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania 
odpadów określonej w §1 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 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 oraz trybu i sposobu zgłaszania przez 
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności 
wynoszącej minimum: 

1)   0,03 m3 na 1 mieszkańca; 

2)   0,01 m3 na 1 dziecko/ucznia/studenta/pracownika w budynkach użyteczności 
publicznej i placówkach oświatowych; 

3)   0,01 m3 na 1 łóżko oraz na każdego pracownika w szpitalach, koszarach, hotelach, 
motelach, pensjonatach, internatach; 

4)   0,12 m3 na każdych 10 pracowników w zakładach rzemieślniczych, usługowych, 
produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, 
przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych 
związanych z wykonywaniem wolnych zawodów; 

5)   0,01 m3 na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych; 

6)   0,12 m3 w lokalach gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych; 
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7)   0,01 m3 na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych 
poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie; 

8)   0,01 m3 na 1 pracownika w punktach handlowych innych niż wskazane w pkt 7; 

9)   0,01 m3 na 1 pracownika w urządzonych targowiskach, 

10)  0,01 m3 na 1 działkę w rodzinnych ogrodach działkowych. 

4. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy Drawsko Pomorskie 
to: 

1)   kosze uliczne o pojemności od 0,03m3 do 0,05 m3, 

2)   pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 0,06 m3, 
0,08 m3, 0,11 m3, 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 1,00 m3, 1,10 m3, 1,50 m3, 3,00 m3, 5,00 m3, 
7,00 m3. 

5. Pojemniki, o których mowa w ust. 4, powinny być wykonane z materiału 
trudnopalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. 

6. Dopuszczalne jest zbieranie odpadów frakcji określonych w § 3 ust. 2 pkt 2-4 
w workach foliowych o wytrzymałości zapewniającej transport zebranych odpadów. 

7. W przypadku segregacji odpadów, pojemniki, o których mowa w ust. 4 pkt 2 oraz 
worki, o których mowa w ust. 6 muszą być: 

1) oznaczone napisem "ZMIESZANE" - w przypadku pojemnika na zmieszane odpady 
komunalne; 

2) koloru niebieskiego oraz oznaczone napisem "PAPIER" – w przypadku pojemnika na 
odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury; 

3) koloru zielonego oraz oznaczone napisem "SZKŁO" - w przypadku pojemnika na odpady 
ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

4) koloru żółtego oraz oznaczone napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE"- 
w przypadku pojemnika na odpady  metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) koloru brązowego oraz oznaczone napisem "BIO" - w przypadku pojemnika na odpady  
ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów. 

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników do zbierania 
odpadów komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

9. Pojemniki, o których mowa w ust. 4, rozmieszcza się w miejscach łatwo dostępnych dla 
wszystkich użytkowników nieruchomości, dla których są przeznaczone, a w przypadku koszy 
ulicznych, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach 
komunikacyjnych, parkingach, terenach zieleni oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych. 
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10. Dla nieruchomości, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej liczby 
pojemników dopuszcza się zlokalizowanie jednego gniazda pojemników, wspólnego dla 
wielu nieruchomości. W takim przypadku wszyscy właściciele nieruchomości są 
odpowiedzialni za selektywną zbiórkę odpadów. 

11. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się na twardej, równej 
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, 
w taki sposób, aby nie doszło do  zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby. 

12. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być rozmieszczone w sposób 
nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, 
parkingi. 

13. Powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne należy gromadzić w sposób uniemożliwiający pylenie oraz 
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanego 
przy Stacji Przeładunkowej w Mielenku Drawskim lub przedsiębiorcom posiadającym 
stosowne zezwolenie na odbiór i transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

14. W miejscach publicznych (np. drogi publiczne, chodniki, place, parki, zieleńce, 
przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej 
pojemności 0,03 m3. 

15. Selektywnie zbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające na danej 
nieruchomości należy wystawiać do odbioru w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników do 
zbierania odpadów komunalnych, najwcześniej w dniu poprzedzającym termin odbioru 
odpadów określony w harmonogramie odbioru odpadów. 

16. Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy 
gromadzić: 

1)  w specjalnych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych oraz innych 
obiektach użyteczności publicznej; 

2)  w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż 
detaliczną baterii. 

17. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki należy gromadzić 
w pojemnikach zlokalizowanych w aptece  przy Placu Konstytucji 13 w Drawsku Pomorskim 
oraz w aptece przy ul. Obrońców Westerplatte 7 w Drawsku Pomorskim. 

18. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości 
zbierany jest: 

1)  w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym przy 
Stacji Przeładunkowej w Mielenku Drawskim; 

2)  w punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie 
gminy Drawsko Pomorskie; 

3)  w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co 
zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu. 
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19. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają 
odpady zielone, zobowiązany jest do ich zbierania w sposób selektywny w pojemnikach 
służących do selektywnego zbierania odpadów komunalnych frakcji: odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji oraz odpady ulegające biodegradacji lub przekazywania do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym przy Stacji Przeładunkowej 
w Mielenku Drawskim. Z obowiązku tego zwolnione są osoby fizyczne dokonujące 
kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób 
niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich. 

20. Zużyte opony oraz chemikalia powstające w gospodarstwach domowych powinny być 
przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i  sposób pozbywania się odpadów komunalnych i  nieczystości 
ciekłych z  terenu nieruchomości oraz z  terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego 

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych 
do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli jest brak sieci kanalizacji sanitarnej, do przydomowej 
oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 

§ 7. 1.     Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady 
komunalne, zobowiązany jest do korzystania z usług, w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis 
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawsko Pomorskie. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług w zakresie odbioru 
nieczystości ciekłych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. 

§ 8. 1.     Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych. 

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ 
nieczystości ze zbiornika zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia, a ilość odwiezionych 
do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów 
bytowych. 

§ 9. 1.     Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów 
komunalnych z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie 
czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Ustala się, że częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych nie może być 
rzadsza niż częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na danej nieruchomości określona 
w uchwale Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 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 oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości 
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 
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3. Opróżnianie pojemników przewidzianych do zbierania odpadów na terenie gminy 
Drawsko Pomorskie, takich jak kosze uliczne o pojemności od 0,03m3 do 0,05 m3 oraz 
pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 0,06 m3, 0,08 m3, 
0,11 m3, 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 1,00 m3, 1,10 m3, 1,50 m3, 3,00 m3, 5,00 m3, 7,00 m3 

powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. 

4. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami 
wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów. 

5. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, 
wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz 
z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane 
imprezą). 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 10. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich 
ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku 
wytworzonych odpadów, w tym poprzez zbieranie odpadów w sposób selektywny na 
zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 11. 1.   Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymanie, 
które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz 
zapobieganie zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, a w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości 
dla otoczenia, w szczególności poprzez zanieczyszczanie otoczenia; 

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, 
zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób; 

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo 
spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi; 

4) natychmiastowe usuwanie odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez 
zwierzęta w miejscach służących do wspólnego użytku poprzez zbieranie zanieczyszczeń 
i wyrzucenie ich do specjalnego pojemnika lub kosza na odpady; 

5) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się 
na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości 
w widocznym miejscu, tabliczką ostrzegawczą z informacją, że na terenie nieruchomości 
znajduje się pies. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane 
są zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się z lokalu. 

§ 12. 1.   Zabrania się: 

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic oraz zwalniania ich ze 
smyczy w miejscach publicznie dostępnych przeznaczonych do zabaw dzieci; 
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2) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, z tym, że zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych 
korzystających z pomocy psów – przewodników. 

2. W budynkach wielolokalowych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych 
w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, 
a w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów. 

3. W budynkach wielolokalowych zabrania się utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach 
wspólnego użytku, w szczególności prowadzenia tam hodowli psów lub kotów, chyba że 
właściciel nieruchomości postanowił inaczej. 

4. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie nie dotyczą osób utrzymujących 
zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych, tzn. których profesjonalna tresura oraz 
używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, w tym regulujących szczegółowe 
zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych 
formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, służb kontroli celnej, ratownictwa, 
Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów – przewodników 
dla osób niewidomych. 

Rozdział 7. 
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 
§ 13. 1.     Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie nieruchomości 

położonych w granicach administracyjnych miasta Drawsko Pomorskie, wzdłuż ulic: 

1)  Sadowej, 

2)  Kłosy, 

3)  Okrzei, 

4)  Grottgera, 

5)  Mazurskiej, 

6)  Połczyńskiej, 

7)  Fałata, 

8)  Łąkowej. 

2. Na pozostałym obszarze, poza granicami administracyjnymi miasta Drawsko 
Pomorskie, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości: 

1)  o zabudowie wielolokalowej; 

2)  na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej; 

3)  na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego. 

§ 14. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 
5 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby pszczoły nie zakłócały korzystania 
z nieruchomości sąsiednich. 

§ 15. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do 
wykonania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości 
pozostawionych przez te zwierzęta. 
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Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1.   Na terenie gminy Drawsko Pomorskie obowiązkowej całorocznej deratyzacji 
podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są: 

1) budynki wielolokalowe podpiwniczone; 

2) lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków 
gastronomicznych; 

3) obiekty handlowe branży spożywczej; 

4) magazyny żywności i płodów rolnych; 

5) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; 

6) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy 
wielolokalowej; 

7) wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej; 

8) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania 
odpadów. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne 
Burmistrz Drawska Pomorskiego może wyznaczyć dodatkowe terminy przeprowadzenia 
deratyzacji w rejonie wystąpienia populacji, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym. Dodatkowe terminy deratyzacji zostaną podane do publicznej 
wiadomości w drodze zarządzenia Burmistrza Drawska Pomorskiego

Id: E4E1B745-5BDC-44CA-9220-70CC2A87A2D3. Podpisany Strona 10



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego, zobowiązana
jest uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem prawa
miejscowego.

Regulamin utrzymania czystości i porządku określa wymagania w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie nieruchomości w obszarze obejmującym: prowadzenie
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także
odpadów zielonych.

Regulamin powinien także określać wymagania dotyczące mycia i naprawy pojazdów
samochodowych poza myjniami i warsztatami publicznymi. W przedmiotowej uchwale określone
są również: rodzaj i minimalną pojemność pojemników służących do zbierania odpadów
komunalnych, częstotliwość ich opróżniania, a także wymagania wynikające z wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami komunalnymi.

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie opisano
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, w celu ochrony ludzi przed zagrożeniem lub
uciążliwością. W niniejszym akcie prawa miejscowego określono wymagania utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a także wyznaczono
obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji.

Określenie powyższych wymagań wynika z wytycznych, zawartych w ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podjęcie uchwały w niniejszej formie wynika z obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Zmiana uchwały konieczna jest także w związku z wyłączeniem z "gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi" domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
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