
UCHWAŁA NR XXIX/233/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Na podstawie art. 6c ust. 2 i 3 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.  Postanawia się o odbieraniu na terenie gminy Drawsko Pomorskie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
w części niezamieszkałej; 

2) na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za wyjątkiem 
nieruchomości, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 
28 maja 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. 
Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 2277, z 2017 r. poz. 5249). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, przy czym §1 pkt 2 obowiązuje do dnia 
31 grudnia 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 
 
 

Ireneusz Gendek 
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Uzasadnienie

Uchwała pozwala na umocowanie w przepisach lokalnych objęcia systemem
gospodarowania odpadami nieruchomości mieszanej" tj. takiej, która w części stanowi
nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają
odpady komunalne.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu - Wydziału Gospodarowania Odpadami,
wyrażonym w piśmie Nr DGO.VI.021.3.2020.MD z dnia 22 stycznia 2020 r.,
Podejmowanie przez organ stanowiący aktów prawa miejscowego co do opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości zarówno
niezamieszkałych, jak również "mieszanych" powinno poprzedzać objęcie tego rodzaju
nieruchomości gminnym systemem gospodarowania odpadami poprzez podjęcie stosownej
uchwały na podstawie art. 6c ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wyłączenie z "gminnego systemu gospodarowania odpadami" nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane przez część roku związane jest ze zmianą
art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sposobów określania
opłaty za gospodarowanie odpadami na wskazanych nieruchomościach. Określenie opłaty
niezależnie od liczby domków na nieruchomości powoduje, że nieruchomości, na których
znajduje się znaczna liczba domków letniskowych miałyby określoną opłatę jednaką do
nieruchomości o jednym domku letniskowym. Wskazana sytuacja powodowałaby
przeniesienie kosztów gospodarowania odpadami z "osiedli" domków letniskowych
stanowiących jedną nieruchomość na pozostałych mieszkańców gminy Drawsko
Pomorskie.
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