UCHWAŁA NR XXVIII/166/2021
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie
Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym
i porządkowym,
2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych niesegregowanych
zmieszanych odpadów komunalnych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych
harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (w tym popioły) -frakcji
występującej przy prawidłowej selektywnej zbiórce tzn. odpadów resztkowych,
pozostałości po segregacji lub odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości
w przypadku nieprawidłowej selekcji odpadów,
b) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
c) metali,
d) tworzyw sztucznych,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) szkła,
g) bioodpadów,
h) odpadów niebezpiecznych ,
i) przeterminowanych leków i chemikaliów,

j) odpadów niekwalifikujących 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 igieł
i strzykawek,
k) zużytych baterii i akumulatorów,
l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
m) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
n) zużytych opon pochodzących z pojazdów typu: rower, motor, samochód osobowy,
o) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
p) odpadów tekstyliów i odzieży;
4) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz
budynków;
5) postępowanie z innymi odpadami niewymienionymi w pkt 3 zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach;
6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych,
a więc:
a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego
przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
7) właściciele mogą dokonywać napraw własnych pojazdów związanych z bieżącą
eksploatacją w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują
zanieczyszczenia wód i gleby oraz chodników, kostki brukowej i jezdni. Powstające
odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątanie błota, śniegu, lodu, sopli
lodowych i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego położonych wzdłuż nieruchomości:
a) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie
śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej, a także nie składowanie śniegu bezpośrednio wokół pni drzew,
b) błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych
oraz z dróg publicznych, należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego
w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów oraz wysiadanie i wsiadanie
pasażerów.

§ 2. Pola campingowe i namiotowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być
wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady. Ilość pojemników winna być
dostosowana do liczby wczasowiczów.
§ 3. Właściciele nieruchomości letniskowych zobowiązani
nieruchomości w wystarczającą ilość pojemników na odpady.

są

wyposażyć

swoje

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub
zgromadzenia w miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości
pojemników do zbierania odpadów i ruchomych sprawnych szaletów oraz do usunięcia
odpadów i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie
później niż w ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy (zgromadzenia). W przypadku imprez
plenerowych jeden szalet powinien przypadać na nie więcej niż 500 uczestników imprezy,
a przy podawaniu piwa - jeden na nie więcej niż 200 uczestników.
2. Obowiązek uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy (zgromadzenia) dotyczy
również terenów przyległych do nieruchomości, na której impreza ta (zgromadzenie)
odbywała się, a które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy (zgromadzenia).
§ 5. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się ogródek letni, kawiarenka zimowa,
kiosk lub punkt gastronomiczny zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów
w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów
powstających w związku z ich funkcjonowaniem oraz do utrzymania czystości i porządku.
§ 6. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa,
gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do wyposażenia
nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy przy każdym wyjściu z obiektu oraz
w szczególności w okresie sezonu letniego codziennego ich opróżniania.
§ 7. Na terenie miasta i gminy Drawno zabrania się:
1) gromadzenia luzem odpadów komunalnych.
2) gromadzenia odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym terminem odbioru
podanym w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24
godziny przed wywozem.
3) umieszczania odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, leków, opon, baterii
i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
niekwalifikujących 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 igieł
i strzykawek w pojemnikach do tego nie przeznaczonych.
4) samodzielnego opróżniania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników
bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie,
zamykanych i szczelnych, czystych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach
wykonanych z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy
specjalistyczne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach
wielolokalowych, w których liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery,
dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 60 l - 120l z folii LDPE do selektywnej
zbiórki odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
bioodpadów, szkła, udostępnianych przez podmiot uprawniony.
3. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności:
1) pojemniki o pojemności: 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3;
2) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 0,06 m3 do 0,12 m3;
3) kosze uliczne o pojemności od 0,020 m3do 0,11 m3.
§ 9. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach
nieruchomości, z których zbierane są odpady, w miejscu dostępnym dla ich obsługi
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów
komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się
możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z przedsiębiorcą
odbierającym odpady.
3. Dopuszcza się ustawianie pojemników do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości, przy czym
ustawienie wspólnych pojemników wymaga:
1) wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników we właściwym stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) uzyskania akceptacji gminy.
§ 10. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej,
odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy
uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 3 i o pojemności
wynoszącej minimum:
1) 0,020 m3 na 1 mieszkańca/1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej;

2) 0,003 m3 na 1 ucznia/dziecko/pracownika/1 tydzień w szkołach wszelkiego typu,
przedszkolach;
3) 0,015 m3 na 1 łóżko/1 tydzień w obiektach noclegowych, pensjonatach, gospodarstwach
agroturystycznych, kwaterach agroturystycznych, domach pomocy społecznej,
noclegowniach, schroniskach;
4) 0,010 m3 na 1 pracownika oraz osób świadczących pracę w ramach przepisów prawa
cywilnego /1 tydzień w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - w zakładach
rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, placach budowy, biurach,
urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach
biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem iż każdy
z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3;
5) 0,015 m3 na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych,
z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej
1pojemnik o pojemności 0,12 m3;
6) 0,010 m3 na 1 pracownika oraz osób świadczących pracę w ramach przepisów prawa
cywilnego /1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza
budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie, z zastrzeżeniem
iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności
0,12 m3;
7) 0,005 m3 na każdy 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu /1 tydzień w punktach handlowych
innych niż wskazane w pkt 6, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być
wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3 oraz w co najmniej 1 kosz
uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu;
8) 0,010 m3 na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 kwietnia do 31
października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi
0,005 m3 na 1 działkę/1 tydzień;
9) 1,1 m3 na targowisku/1 tydzień;
10) 0,005 m3 na 1 miejsce postojowe /1 miesiąc w zespołach garaży wolnostojących;
11) 0,003 m3 na jedno miejsce grzebalne na cmentarzu;
12) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3.
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażeniu w pojemniki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność
pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz
liczby osób korzystających z pojemników, kierując się następującymi normatywami:
1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
a) 1 - 4 osoby - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3,
b) 5 osób i więcej- co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,24 m3;

2) w zabudowie wielorodzinnej, pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej

średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 0,015m3 na osobę.
2. Właściciel nieruchomości ma w obowiązku utrzymanie pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym poprzez ich dezynfekcję oraz odpowiednim stanie porządkowym
i technicznym, a także utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
miejsc gromadzenia odpadów.
3. Należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników oznacza taki ich stan,
który umożliwia niezakłócone ich wykorzystywanie do zbierania odpadów oraz ich
opróżnienie, a także spełnianie wymagań określonych przez przepisy odrębne.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego czyszczenia pojemników preparatami
usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.
5. Zabrania się użytkowania nieszczelnych pojemników na odpady niesegregowane oraz
bioodpady.
6. Pojemniki lub worki na odpady komunalne na terenie nieruchomości należy ustawić
w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, nie stanowiąc
utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców oraz użytkowników dróg, w sposób zgodny
z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych.
7. Warunki miejsc lokalizacji pojemników/worków służących do zbierania odpadów
komunalnych muszą spełnić warunki przewidziane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietni 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.).
8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wrzucania odpadów odpowiednio do
pojemników lub worków zgodnie z ich przeznaczeniem.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na nieruchomości.
2. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. a - g właściciele nieruchomości obowiązani są
zbierać oraz gromadzić w pojemnikach lub workach. Odpady, o których mowa w zdaniu
poprzednim podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady na podstawie umowy
zawartej z gminą.
§ 13. Ustala się
z nieruchomości:

następujący

sposób

pozbywania

się

odpadów

komunalnych

1) odpady komunalne niesegregowane zmieszane należy umieszczać w pojemnikach
koloru czarnego bądź grafitowego do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających

wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot odbierający
odpady na podstawie umowy z gminą;
2) papier i makulaturę należy umieszczać w pojemnikach lub workach koloru
niebieskiego do selektywnego zbierania tych odpadów, spełniających wymagania
regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot odbierający odpady na
podstawie umowy z gminą lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy umieszczać
w pojemnikach lub workach koloru żółtego do selektywnego zbierania tych odpadów,
spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot
odbierający odpady na podstawie umowy z gminą lub dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach koloru zielonego
do selektywnego zbierania tych odpadów, spełniających wymagania regulaminu,
z których zostaną odebrane przez podmiot odbierający odpady na podstawie umowy
z gminą lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych
workach lub pojemnikach zlokalizowanych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, w aptekach, ośrodku zdrowia wskazanych przez Urząd Miejski
w Drawnie;
6) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy
umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach
użyteczności publicznej wskazanych przez Urząd Miejski w Drawnie oraz w punktach
sprzedaży baterii i akumulatorów lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
7) odpady niebezpieczne jak wyselekcjonowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe, itd.) należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
8) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego
produktu lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi odbierającemu
odpady na podstawie umowy z gminą;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych
należy przekazywać na zasadach określonych odrębnymi przepisami do punktów
zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub przekazywać wg
ustalonego harmonogramu podmiotowi odbierającemu odpady na podstawie umowy
z gminą lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać wg ustalonego
harmonogramu podmiotowi odbierającemu odpady na podstawie umowy z gminą lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku

zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie
nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te
winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed
wyznaczonym terminem ich odbioru zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów
komunalnych;
11) odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych
wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane
zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej, właściciel
nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek dostarczyć do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych;
12) prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów jest obowiązkowe we wszystkich
rodzajach zabudowy.
Właściciele nieruchomości przekazują bioodpady
w pojemnikach lub workach koloru brązowego, z których zostaną odebrane przez
podmiot odbierający odpady na podstawie umowy z gminą;
13) bioodpady zezwala się zagospodarować w zabudowie jednorodzinnej we własnym
zakresie i na własne potrzeby w przydomowym kompostowniku, przy czym należy
spełnić określone wymagania:
a) kompostownik powinien znajdować się w odległości niemniejszej niż: 5m od
okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 2m
od granicy działki sąsiedniej, drogi(ulicy) lub ciągu pieszego,
b) wielkość kompostownika musi być dostosowana do ilości i rodzaju bioodpadów
wytwarzanych na terenie danej nieruchomości,
c) kompostownik powinien być zlokalizowany w miejscu zacienionym i osłonięty od
wiatru, co zapewni mniejszą utratę wilgotności kompostu;,
d) kompostownik nie może znajdować się w miejscu zalewanym przez wodę i nie
może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości,
e) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w
gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach w
obudowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek,
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu;
14) odpady tekstyliów i odzieży nadające się do ponownego użytku można umieszczać
w specjalnie oznaczonych pojemnikach na odzież używaną, lub dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zniszczone ubrania i buty należy
wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane;
15) 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 igieł
i strzykawek należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

§ 14. Warunkiem uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny jest łączne
spełnienie zapisów §1 pkt 3 oraz § 13 niniejszego regulaminu.
§ 15. Pojemniki na odpady oraz worki do selektywnej zbiórki może dostarczyć
właścicielom nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady na podstawie zawartej
umowy z gminą.
§ 16. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) niesegregowane zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady
komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych, oraz nie rzadziej niż raz w
tygodniu z budynków wielolokalowych, nie dopuszczając jednak do przepełniania
pojemników, w których są zbierane;
2) segregowane odpady komunalne tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier
i makulatura, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
nie dopuszczając jednak do przepełniania pojemników lub worków, w których są
zbierane;
3) odpady, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. l - n będą odbierane z nieruchomości zgodnie
z harmonogramem co najmniej 2 razy w roku;
4) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego opróżniane są nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, nie dopuszczając jednak
do przepełniania koszy.
2. Gmina Drawno zapewnia możliwość pozbywania się odpadów wymienionych w § 1 pkt 3
lit. b – p poprzez selektywny punk zbiórki odpadów komunalnych, mieszczący się w
Drawnie, ul. Kolejowa 7.
3. Dostarczenie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 17. 1 Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości
ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych w sposób systematyczny, nie
dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych
ustala się nie rzadziej niż raz na rok.
Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Posiadaczy psów i innych zwierząt domowych zobowiązuje się do:

1) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub
uciążliwość dla ludzi i innych zwierząt;
2) zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu i przewożeniu środkami
komunikacji zbiorowej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa w budynkach i na
ciągach dla pieszych (w tym i znajdujących się na miejskich terenach zielonych), placach,
publicznych gier i zabaw oraz na ogólnodostępnych trawnikach i rabatach, znajdujących
się przy budynkach oraz ciągach dla pieszych.
2. Posiadacz psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy, a w
zakresie prawem przewidzianym w stosunku do psów tzw, ras psów uznawanych za
agresywne, także w kagańcu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której pies
prowadzony jest lub przebywa na klatkach schodowych, na tarasach i innych
pomieszczeniach ogólnie dostępnych w budynkach.
3. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy gdy pies jest oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje
kontrolę nad psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo
ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego. Zwolnienie psa ze smyczy nie może
nastąpić w miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci ( tj. ogródki jordanowskie, wydzielone
części parków, piaskownice, boiska itp.)
4. Postanowienia ust. 2 i 3 dotyczą też innych zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i
zwierząt. Postanowienia ust. 1 pkt 3 dotyczą wszystkich zwierząt i ich posiadaczy.
5. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin
w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający
możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.
6. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze Gminy Drawno podlegają obowiązkowemu
ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy
od dnia ostatniego szczepienia.
Rozdział 5.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania
§ 19.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, oznaczonych jako takie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów zwartej zabudowy
wielorodzinnej i jednorodzinnej, terenów zajętych pod instytucje użyteczności publicznej,
hotele.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r,
poz. 1333 z późn. zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem,
zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy
utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny,
a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu
postępowania administracyjnego oraz Burmistrz Drawna.
5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
3) składować obornik w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie;
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla
zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.
§ 20. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest zapewnić:
1. Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę uciążliwości wobec osób zamieszkujących
na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, w szczególności w zakresie hałasu
i przykrych zapachów.
3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§ 21. 1. Obszarami podlegającymi deratyzacji są obszary zabudowane.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi obowiązani są do
przeprowadzania deratyzacji na terenie tych nieruchomości 2 razy w roku w terminach: od 15
marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października.
3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi obowiązani są do
przeprowadzania deratyzacji na terenie tych nieruchomości w terminie 30 dni od ustalenia
istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.
Rozdział 6.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 22. 1.Wymagania i zasady określone w Regulaminie dotyczące utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Drawno dostosowane są do wymagań określonych
w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.

2.Należy dążyć do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła,
metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z
odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;
3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych;
4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;
5) kompostowania we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach
przydomowych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie
nieruchomości.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.
§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIII/227/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno (Dz.
Urz. Woj. Zach. z 2018r. poz. 2052).
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

/-Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie-/
/-Aleksander Dementiew-/

Uzasadnienie
W związku z art. 4 ustawy z dnia13 września1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn zm.) rada gminy po zasięgnięciu
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie ma obowiązek przyjąć uchwałę w
sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Wprowadzenie
nowego regulaminu wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca2019 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1579). Przedłożony projekt uchwały wprowadza m.in. następujące zmiany:
- wprowadzono możliwość oddania do PSZOK tekstyliów i odzieży,
- doprecyzowano obowiązek segregacji odpadów niekwalifikujących 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 igieł i strzykawek oraz obowiązek ich dostarczania do PSZOK,
- doprecyzowano obowiązki właścicieli w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów,
- określono wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
- wskazanie miejsca usytuowania PSZOK,
- uszczegółowiono wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Drawno stanowi akt prawa miejscowego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

