
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/244/2020 

RADY MIEJSKIEJ DĘBNA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3b i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu, Rada Miejska Dębna uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych z terenu 

gminy Dębno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zwany dalej „Systemem”, w szczególności: 

1) częstotliwość ich odbierania, 

2) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

§ 2. 1. W Systemie uczestniczą wszyscy mieszkańcy gminy Dębno to jest osoby stale lub czasowo 

zamieszkałe na terenie gminy Dębno. 

2. System obejmuje odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych, wyłączone są 

z niego odpady pochodzące z działalności gospodarczej, nawet jeśli prowadzona jest ona w miejscu 

zamieszkania oraz pochodzące z innych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne. 

§ 3. Ustala się, że od właściciela nieruchomości zamieszkałej w zamian za opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wnoszoną do gminy Dębno należy odebrać każdą zebraną w pojemnikach ilość 

odpadów komunalnych zmieszanych oraz każdą zebraną w workach lub pojemnikach ilość odpadów 

selektywnie zgromadzonych. 

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości: 

1) zabudowy jednorodzinnej: 

a) odpady komunalne zmieszane – co najmniej co dwa tygodnie; 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie – co najmniej dwa razy w miesiącu; 

c) bioodpadów – w sezonie od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, w pozostałych 

miesiącach co najmniej raz w miesiącu; 

2) zabudowy wielorodzinnej zabudowanej budynkami wielolokalowymi: 

a) odpady komunalne zmieszane – co najmniej raz w tygodniu; 
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b) odpady komunalne zbierane selektywnie – co najmniej dwa razy w miesiącu; 

c) bioodpadów – w sezonie od kwietnia do października co najmniej raz na tydzień, w pozostałych 

miesiącach co najmniej raz w miesiącu; 

2. W zamian za opłatę od właściciela nieruchomości zamieszkałej zostaną odebrane odpady 

wielkogabarytowe w ramach okresowych akcji wywozu przeprowadzonych z częstotliwością co najmniej raz w 

roku. Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych określa harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

udostępniony na stronie internetowej www.debno.pl. 

3. W zamian za opłatę od właściciela nieruchomości zamieszkałej zostaną odebrane odpady zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach okresowych akcji wywozu przeprowadzonych 

z częstotliwością co najmniej raz w roku, wraz z odbiorem odpadów wielkogabarytowych. Terminy odbioru 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego określa harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

udostępniony na stronie internetowej www.debno.pl. 

4. Właściciel nieruchomości zamieszkałej może przekazać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny 

podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którym jest sprzedawca detaliczny lub 

hurtowy tego sprzętu. 

5. Dopuszcza się przekazanie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej we 

własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

§ 5. 1. Selektywne odbieranie odpadów komunalnych obejmuje: 

1) odbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, z uwzględnieniem podziału na 

następujące frakcje odpadów: 

a) papier i tektura, w tym opakowania z papieru lub tektury, gazety; 

b) szkło, w tym opakowania szklane po kosmetykach i produktach spożywczych; 

c) metale; 

d) tworzywa sztuczne, w tym butelki po napojach (PET), opakowania po chemii gospodarczej oraz 

kosmetykach, folia opakowaniowa; 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

f)  bioodpady; 

g) odpady niebezpieczne; 

h) przeterminowane leki i chemikalia; 

i)  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

j)  meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

k) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe; 

l)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

m)  tekstylia i odzież, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

o) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej oraz gospodarstw rolnych; 

2) odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, 

stanowiących pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w pkt 1. 
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2. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z terenu 

nieruchomości zamieszkałej w ramach okresowych akcji wywozu, zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów komunalnych. W dniu odbioru tych odpadów należy je umieścić przy granicy nieruchomości lub na 

chodniku w miejscu nieutrudniającym ruch pieszych i pojazdów do godziny 6:00. Dopuszcza się także 

przekazanie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej we własnym zakresie odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK). 

3. Jeżeli w pojemniku na odpady zmieszane będą znajdować się odpady podlegające selektywnemu 

zbieraniu odpadów, odpady te zostaną odebrane przez podmiot odbierający odpady komunalne jako odpady 

niesegregowane (zmieszane), a fakt ten zostanie zgłoszony do Urzędu Miejskiego w Dębnie. Właściciel 

nieruchomości zostanie powiadomiony przez podmiot odbierający odpady komunalne o niedopełnieniu 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez oznaczenie na pojemniku - to jest naklejka 

z napisem „nieprawidłowa segregacja”. Na podstawie powiadomienia o niedopełnieniu obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których stwierdzono nieprawidłowości 

stosując stawki opłaty podwyższonej. 

4. Pojemniki lub worki na odpady segregowane z nieodpowiednią zawartością nie będą odebrane w dniu 

wywozu przez podmiot odbierający odpady komunalne. Pojemniki lub worki z nieodpowiednią zawartością 

zostaną odebrane po usunięciu przez właściciela nieruchomości nieprawidłowościach w kolejnym terminie 

odbioru tych odpadów zgodnie z harmonogramem. Podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi 

o nieprawidłowościach w selektywnym zbieraniu odpadów Urząd Miejski w Dębnie oraz właściciela 

nieruchomości poprzez oznaczenie na pojemniku lub worku to jest naklejka z napisem „nieprawidłowa 

segregacja”. Na podstawie powiadomienia o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których stwierdzono nieprawidłowości stosując stawki opłaty 

podwyższonej. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych na czas ich odbierania, w szczególności poprzez wystawienie ich poza teren 

nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd i dostęp lub umożliwić swobodny dojazd 

i dostęp do miejsca gromadzenia odpadów (boks, altana śmietnikowa). Wystawienie pojemników i worków nie 

może powodować uciążliwości dla mieszkańców i innych osób trzecich. 

6. Pojemniki i worki powinny być udostępniane przez właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem odbioru odpadów. Nieudostępnienie pojemników i worków w wyznaczonym terminie 

skutkować może nieodebraniem odpadów. 

7. Odpady nieodebrane, z przyczyny określonej w pkt 6, właściciel nieruchomości przechowuje na własnej 

nieruchomości do czasu kolejnego, zgodnie z harmonogramem, terminu odbioru odpadów. Jeżeli dotyczy to 

odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości może samodzielnie przekazać odpady do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

8. Odbiór odpadów selektywnie zebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych: 

a) właściciel nieruchomości ma obowiązek zawiązać worek z odpadami selektywnie zebranymi; 

b) właściciel nieruchomości otrzymuje jednorazowo miesięczny zestaw worków do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

c) dystrybucja kolejnych worków foliowych odbywać się będzie poprzez podmiot odbierający odpady 

komunalne zgodnie z zasadą „worek pusty za worek pełny”. 

§ 6. Zasady postępowania z pozostałymi odpadami komunalnymi gromadzonymi selektywnie na terenie 

nieruchomości obejmujące następujące frakcje odpadów: 

1) przeterminowane leki – właściciel nieruchomości zamieszkałej samodzielnie przekazuje do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

2) przeterminowane chemikalia – właściciel nieruchomości zamieszkałej przekazuje do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 
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3) baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe – właściciel nieruchomości zamieszkałej 

przekazuje do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub umieszcza 

w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach 

publicznych tj. placówkach oświatowych, punktach handlowo-usługowych; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe – właściciel nieruchomości zamieszkałej przekazuje do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

5) zużyte opony – właściciel nieruchomości zamieszkałej przekazuje do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK); 

6) zużytą odzież i odpady tekstylne – właściciel nieruchomości zamieszkałej przekazuje do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub umieszcza w przeznaczonych do tego celu 

i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach publicznych; 

7) metale inne niż opakowania metalowe – właściciel nieruchomości zamieszkałej przekazuje do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub do punktów skupu surowców; 

8) odpady niebezpieczne – właściciel nieruchomości zamieszkałej przekazuje do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

9) właściciel nieruchomości zamieszkałej może przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) także odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone pochodzące 

z pielęgnacji terenów zielonych, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 

odpady podlegające selektywnemu zbieraniu odpadów tj. frakcje papier, metale i tworzywa sztuczne 

i szkło. 

§ 7. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dostępny jest dla wszystkich 

mieszkańców gminy Dębno zgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) czynny jest od wtorku do piątku oraz w soboty: 

᠆ w okresie od kwietnia do października - w każdą sobotę miesiąca, 

᠆ w okresie od listopada do marca - w drugą i czwartą sobotę miesiąca. 

2. Godziny i szczegółowy harmonogram funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych podane są na stronie internetowej www.debno.pl oraz w punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK). 

3. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie od mieszkańców gminy Dębno, następujące rodzaje odpadów 

komunalnych: 

a) odpady podlegające selektywnemu zbieraniu odpadów tj. odpady papieru, szkła, metali, tworzyw 

sztucznych, opakowań wielomateriałowych; 

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i bioodpady, 

c) odpady tekstylne, w tym ubrania, pościel itp.; 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych; 

e) przeterminowane leki i chemikalia; 

f) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

g) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe; 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z podziałem na gruz ceglano-betonowy 

i ceramiczny; 

j) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej lub rolniczej; 

k) odpady niebezpieczne. 
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4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) nie przyjmuję zmieszanego 

(zanieczyszczonego) gruzu budowlanego i rozbiórkowego, który należy przekazać odpłatnie podmiotowi lub 

przedsiębiorstwu odbierającemu odpady wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. 

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wyposażony jest w pojemniki 

i kontenery z podziałem na poszczególne frakcje odpadów i oznaczeniem danej frakcji. 

6. Przekazujący odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) ma obowiązek 

posegregować i samodzielnie wrzucić odpady do odpowiedniego pojemnika (kontenera) zgodnie 

z oznaczeniem danej frakcji/rodzaju odpadów gromadzonych w tym pojemniku (kontenerze). 

7. Odpady komunalne można przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK) tylko w godzinach jego funkcjonowania. 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej wszystkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 

podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) może zgłaszać w kolejnym dniu roboczym od daty świadczonej lub 

niewykonanej usługi: 

1) telefonicznie pod numerem 95 760 30 02-04 wew. 145; 

2) z wykorzystaniem poczty elektronicznej kierując e-mail na adres: odpady@debno.pl; 

3) pisemnie kierując korespondencję na adres: Urząd Miejski w Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 

74-400 Dębno; 

4) osobiście w Urzędzie Miejskim w Dębnie. 

2. W zgłoszeniu należy podać jakiej usługi zgłoszenie dotyczy, adres nieruchomości oraz dane kontaktowe 

osoby zgłaszającej nieprawidłowości to jest imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIX/206/2016 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Marcin Krzysiak 
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