
UCHWAŁA NR XXIX/232/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie 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 

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b i 3d 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. 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 wielorodzinnej odbiera się w ilości 
nieograniczonej następujące frakcje odpadów komunalnych: 

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

b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury z osobnych pojemników  koloru niebieskiego oznaczonych 
napisem "Papier", 

c) frakcję odpadów,  w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła z osobnych pojemników koloru zielonego oznaczonych 
napisem "Szkło", 

d) frakcje odpadów, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, z osobnych 
pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne", 

e) frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio"; 

2) bezpośrednio od właściciela nieruchomości jednorodzinnej odbiera się w ilości 
nieograniczonej następujące frakcje odpadów komunalnych: 

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

b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury z osobnych worków koloru niebieskiego oznaczonych napisem 
"Papier", 
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c) frakcję odpadów,  w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła z osobnych worków  koloru zielonego oznaczonych napisem 
"Szkło", 

d) frakcje odpadów, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, z osobnych 
worków koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne", 

e) frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio"; 

3) bezpośrednio od właściciela nieruchomości, na której znajduje się co najmniej jeden 
domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera się w ilości nieograniczonej 
następujące frakcje odpadów komunalnych: 

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

b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury z osobnych worków koloru niebieskiego oznaczonych napisem 
"Papier", 

c) frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła z osobnych worków  koloru zielonego oznaczonych napisem 
"Szkło", 

d) frakcje odpadów, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, z osobnych 
worków koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne", 

e) frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio"; 

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone 
z częstotliwością uzależnioną od rodzaju zabudowy i jej lokalizacji, tj.: 

1) odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 z budynków 
mieszkalnych jednolokalowych i budynków mieszkalnych jednolokalowych w części 
niezamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Drawsko 
Pomorskie będzie prowadzone z częstotliwością 2 razy w miesiącu, zlokalizowanych poza 
granicami administracyjnymi miasta - 2 razy w miesiącu, natomiast z terenu budownictwa 
mieszkaniowego wielolokalowego oraz budownictwa mieszkaniowego wielolokalowego 
w części niezamieszkałej zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta 
Drawsko Pomorskie będzie prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu, 
a zlokalizowanego poza granicami administracyjnymi miasta Drawsko Pomorskie - 2 razy 
w miesiącu; 

2) odbieranie od właściciela nieruchomości selektywnie zbieranych mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych będzie prowadzone cztery razy w roku w dwóch ostatnich 
tygodniach w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, październik; 

3) odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 z nieruchomości, na 
której znajduje się co najmniej jeden domek letniskowy lub innej nieruchomości 
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wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku będzie się odbywać z częstotliwością minimum 2 razy w miesiącu, w okresie 
zadeklarowanym przez właściciela nieruchomości; 

3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych gminy Drawsko Pomorskie 
zlokalizowanym przy Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim, którego 
szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin przyjęty odrębną uchwałą Rady 
Miejskiej w Drawsku Pomorskim, będą odbierane od mieszkańców gminy Drawsko 
Pomorskie następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) opakowania z papieru i tektury w ilości nieograniczonej, 

2) opakowania z tworzyw sztucznych w ilości nieograniczonej, 

3) opakowania z drewna w ilości nieograniczonej, 

4) opakowania z metali w ilości nieograniczonej, 

5) opakowania wielomateriałowe w ilości nieograniczonej, 

6) zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej, 

7) opakowania ze szkła w ilości nieograniczonej, 

8) opakowania z tekstyliów w ilości nieograniczonej, 

9) papier i tektura w ilości nieograniczonej, 

10) szkło w ilości nieograniczonej, 

11) odzież w ilości nieograniczonej, 

12) tekstylia w ilości nieograniczonej, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nieograniczonej, 

14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej, 

15) zużyte opony w ilości nie większej niż 8 sztuk na gospodarstwo domowe rocznie, 

16) odpady zielone w ilości nieograniczonej, 

17) chemikalia w ilości nieograniczonej, 

18) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej 
niż 500 kg na gospodarstwo domowe rocznie, 

19) przeterminowane leki w ilości nieograniczonej, 

20) tworzywa sztuczne w ilości nieograniczonej, 

21) metale w ilości nieograniczonej, 

22) odpady niebezpieczne w ilości nieograniczonej, 

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 
w ilości nieograniczonej, 

4. W punktach selektywnego zbierania odpadów, składających się z pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Drawsko 
Pomorskie, będą zbierane następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) opakowania z papieru i tektury, 
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2) papier i tektura, 

3) opakowania z tworzyw sztucznych, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) opakowania ze szkła, 

6) szkło. 

5. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanych 
w Aptece  przy Placu Konstytucji 13 w Drawsku Pomorskim oraz w Aptece przy ul. 
Obrońców Westerplatte 7 w Drawsku Pomorskim, będą zbierane powstające 
w gospodarstwach domowych przeterminowane leki. 

6. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanych  
w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 
41 w Drawsku Pomorskim oraz w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Park 
Chopina 2 w Drawsku Pomorskim, będą zbierane zużyte baterie i akumulatory. 

7. 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, 

8. Gmina Drawsko Pomorskie przejmuje obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie 
wyposażenia nieruchomości w pojemnik i worki służące do zbierania odpadów komunalnych 
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Określa się, że właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia 
roboczego) w jednej z wymienionych form: osobiście, na piśmie, telefonicznie lub drogą 
elektroniczną. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr LV/416/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 
28 lutego 2018 r. w sprawie 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 opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych 
od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2018 r. poz. 1414). 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego, przy czym §1 ust. 1 pkt 3 i  ust. 2 pkt 3 obowiązują do dnia 
31 grudnia 2020r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 
 
 

Ireneusz Gendek 
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmienionej uchwały w sprawie 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 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 związana jest z obowiązkiem dostosowania uchwały do zapisów ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących
frakcji odpadów odbieranych w PSZOK-u.

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.

Uchwała została rozszerzona o dodatkowe frakcje odpadów komunalnych
przyjmowanych do PSZOK, oraz o limity ilości przyjmowanych odpadów dla niektórych
frakcji w celu uniknięcia przekazywania odpadów pochodzących z działalności
gospodarczych.
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