
UCHWAŁA NR LXIX/442/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Drezdenko 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 4  ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia  13 września  1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/143/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane co 
trzy miesiące, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, 
z wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej w Drezdenku – odbiór co miesiąc, w formie tzw. „wystawki” 
lub  mogą być oddawane przez mieszkańców według potrzeb na bieżąco do PSZOK”.; 

2) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązani są 
do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością 
minimum raz na 2 lata”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii 
państwowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego. 

 Niniejsza uchwała wprowadza, do uchwalonego przez radę w dniu 21 kwietnia 2020 r. 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko, zmianę częstotliwości 
odbioru pozostałych selektywnie odbieranych odpadów (mebli i odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Częstotliwość obecnie obowiązująca – 
co dwa miesiące. 

Ponadto, nakłada na właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków obowiązek opróżniania osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i określa minimalną częstotliwość ich opróżniania. 
 

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Drezdenku. 
 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  
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