
UCHWAŁA NR IV/  /2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 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 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Drobin i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela zamieszkałej nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację określającą sposób oddawania odpadów, 
dane niezbędne do określenia wysokości opłaty oraz wysokość opłaty za deklarowany odbiór odpadów 
komunalnych

§ 3. Do zbierania odpadów w sposób selektywny zobowiązani są:

1. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny, w tym:

1) papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z 
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych;

3) szkła oraz odpadów opakowaniowych ze szkła.

2. Wszyscy właściciele nieruchomości bez względu na zadeklarowany sposób odbioru odpadów 
zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w tym:

1) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym frakcji odpadów 
o charakterze kuchennym;

2) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - frakcja odpadów 
zielonych;

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) zużytych opon;

5) przeterminowanych leków i chemikaliów;

6) zużytych baterii i akumulatorów;

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne;

9) odzież i tekstylia, w tym odpady opakowaniowe z tekstyliów.

§ 4. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów 
komunalnych, według frakcji określonych w ust.2.

2. Odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości według podziału na 
następujące frakcje:

1) papier obejmujący selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury – pojemnik lub worek w kolorze 
niebieskim;
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2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – pojemnik lub worek w kolorze żółtym;

3) szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła - pojemnik lub worek w kolorze zielonym;

4) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - pojemnik lub worek w kolorze brązowym;

5) popiół z palenisk domowych w odrębnym pojemniku lub worku dostarczonym na zgłoszenie właściciela 
nieruchomości;

6) zmieszane odpady komunalne obejmujące łącznie zgromadzone odpady wyszczególnione w pkt. 1-5 lub 
pozostałości po segregacji tych odpadów, pojemnik lub worek z napisem „ZMIESZANE”.

3. W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów właściciel nieruchomości nie może 
gromadzić w pojemniku lub worku z napisem „ZMIESZANE” odpadów wyszczególnionych w ust.2, pkt. 1-4.

4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą przyjmowane dostarczane we własnym 
zakresie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zebrane w sposób selektywny 
niżej wymienione odpady:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte opony;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) baterie i akumulatory;

6) odpady wielkogabarytowe.

5. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie można również dostarczyć, jeżeli zajdzie taka 
konieczność poza harmonogramem, odpady wymienione w ust. 2 pkt. 1-5.

6. Odpady, o których mowa w ust. 3, będą również odbierane w sposób mobilny zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przedstawionym przez przedsiębiorstwo odbierające 
odpady komunalne.

§ 5. Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów określone zostaną w harmonogramie odpadów 
przygotowanym przez odbiorcę odpadów.

§ 6. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, 
prowadzony będzie z następującą częstotliwością:

1. Zmieszane odpady komunalne, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady 
o charakterze kuchennym- część miejska:

1) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, w pozostałym okresie - jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem;

2) w zabudowie wielolokalowej - jeden raz na tydzień zgodnie z harmonogramem.

2. Zmieszane odpady komunalne, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady 
o charakterze kuchennym - część wiejska: nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok, zgodnie 
z harmonogramem.

3. Odpady zbierane selektywnie spod nieruchomości- część miejska i wiejska:

1) W zabudowie jednorodzinnej - tj. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,

2) W zabudowie wielolokalowej - tj. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,

4. Odpady zielone, popioły paleniskowe - część miejska i wiejska: nie rzadziej niż raz w miesiącu przez 
cały rok.

5. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wykorzystywanych do celów rekreacyjno- 
wypoczynkowych, a na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok.
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§ 7. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (niepochodzące z działalności gospodarczej, w 
tym rolniczej), odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z samodzielnych 
prac remontowych i budowlanych powstające poza terenami budowy- dwa razy w roku zgodnie z 
harmonogramem.

2. Jeśli odpady remontowo-budowlane powstają na terenie nieruchomości na skutek prowadzonych prac 
przez firmę remontową, to ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie, wywóz i 
utylizację na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Miasto i Gmina Drobin, uwzględniając deklaracje właścicieli nieruchomości w zakresie 
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, wyposaży w pojemniki i worki odpowiednio oznakowane.

1) na których zamieszkują mieszkańcy,

2) wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domki 
letniskowe (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów zarobkowych).

2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub worki przez Miasto i Gminę Drobin odbywać się będzie 
w następujący sposób:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) pojemnik na odpady zmieszane lub pozostałości z sortowania o pojemności, co najmniej 120 litrów,

b) pojemnik na popiół o pojemności, co najmniej 120 litrów lub worek do gromadzenia popiołu 
o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów, przy czym wyposażanie nieruchomości w pojemnik lub worek 
na popiół następuje na zgłoszenie (pisemne) właściciela nieruchomości,

c) worek o pojemności odpowiadającej 120 l na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 
wielomateriałowe (żółty),

d) worek o pojemności odpowiadającej 120 l na papier i tekturę (niebieski),

e) worek o pojemności odpowiadającej 60 l na szkło (zielony),

f) worek o pojemności 120 l dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów,  w tym frakcji odpadów o charakterze kuchennym, z wyłączeniem odpadów pochodzenia 
zwierzęcego oraz tłuszczy  (brązowy), worek o pojemności 120 l dla odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – frakcja odpadów zielonych  (brązowy).

2) zabudowa wielorodzinna:

a) pojemnik o pojemności, co najmniej 1,1 m3 lub pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów na 
lokal, na odpady zmieszane lub pozostałości z sortowania,

b) pojemnik o pojemności, co najmniej 1,1 m3 lub pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów na 
lokal na popiół, przy czym wyposażanie nieruchomości w pojemnik na popiół następuje na zgłoszenie 
(pisemne) właściciela nieruchomości,

c) „gniazdo” złożone, z co najmniej 3 pojemników o pojemności 1,1 m3 na odpady segregowane, na: (1) 
papier i tekturę, (2) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, (3) na szkło,

d) pojemniki o pojemności odpowiadającej, co najmniej 1,1 m3 na odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym frakcji odpadów o charakterze kuchennym, z 
wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy,

e) pojemniki o pojemności odpowiadającej, co najmniej 1,1 m3 na odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – frakcja odpadów zielonych. Dopuszcza się stosowanie 
worków z tworzyw sztucznych, zawierających frakcję odpadów zielonych wysegregowanych „u źródła”, 
a następnie umieszczanie w pojemniku zbiorczym,

3) Nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowe i domki letniskowe:

a) pojemnik na odpady zmieszane lub pozostałości z sortowania o pojemności, co najmniej 120 litrów,
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b) pojemnik o pojemności, co najmniej 120 litrów na popiół lub worek do gromadzenia popiołu 
o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów, przy czym wyposażanie nieruchomości w pojemnik lub worek 
na popiół następuje na zgłoszenie (pisemne) właściciela nieruchomości,

c) worek o pojemności odpowiadającej 120 l na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 
wielomateriałowe (żółty),

d) worek o pojemności odpowiadającej 120 l na papier i tekturę (niebieski),

e) worek o pojemności odpowiadającej 60 l na szkło (zielony),

f. worek o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
w tym frakcji odpadów o charakterze kuchennym, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz 
tłuszczy (brązowy), worek o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów – frakcja odpadów zielonych (brązowy).

§ 9. 1. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą dostarczone przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w ilości równej wystawionym.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na żądanie właściciela 
nieruchomości doposaży go dodatkowo w nie więcej niż dwa worki do selektywnej zbiórki odpadów z każdej 
frakcji zbieranej selektywnie w dniu zbiórki wynikającej z harmonogramu. Właściciele nieruchomości nie będą 
doposażeni w dodatkowe worki w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.

§ 10. Informacje dotyczące odbioru odpadów: dane kontaktowe do firmy odbierającej odpady, 
harmonogram odbioru odpadów, stawki opłat, wzory deklaracji zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Drobinie , ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, tablicach ogłoszeń sołectw oraz 
pod adresem: https://drobin.pl/ochrona-srodowiska/odpady/.

§ 11. 1. Właściciele zamieszkałych nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego 
PSZOK.

2. W celu bieżącej kontroli świadczonej usługi nieprawidłowości powinny być zgłoszone w ciągu 2 dni 
roboczych od terminu zbiórki zgodnej z harmonogramem, lub w przypadku PSZOK w ciągu dwóch dni od dnia 
przekazania odpadów w punkcie.

3. Zgłoszenia można dokonać do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie: telefonicznie (24) 26-01 441, 
pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Drobinie ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin bądź e-
mailowo umgdrobin@plo.pl  

§ 12. Traci moc uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński
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