
UCHWAŁA NR XXXII/416/2022   
RADY GMINY DOBRA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, poz.2320), Rada 
Gminy Dobra uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/361/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021  r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 9 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: ,,1) 12 sztuk niebieskich worków o pojemności 120 1 
przeznaczonych do gromadzenia papieru; 

2)    20 sztuk żółtych worków o pojemności 120 1 przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
 z tworzyw sztucznych oraz metali; 

3)    8 zielonych worków o pojemności 120 1 przeznaczonych do gromadzenia odpadów ze szkła."; 

2) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:  ,,10a. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości wskazany 
w ust. 9 i 10 wykorzysta w trakcie roku kalendarzowego przypadającą mu ilość worków danego rodzaju 
może złożyć do Gminy zapotrzebowanie o przekazanie kolejnych worków. Gmina po zweryfikowaniu 
zasadności wniosku może przekazać określoną ilość dodatkowych worków poprzez ich udostępnienie do 
odbioru w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w m. Dobra, przy ul. 
Zwierzynieckiej 4."; 

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Rodzaj odpadów  okres  Nieruchomości  Inne 
nieruchomości  

Nieruchomości  Cmentarze  

  w zabudowie  
jednorodzinnej 
lub zagrodowej  

zamieszkałe  na których nie 
zamieszkują 
mieszkańcy. 

komunalne  

zmieszane  Cały rok  Raz  na   
dwa tygodnie 

Co najmniej raz 
w tygodniu  

Raz  w  
tygodniu  

Raz w 
tygodniu  

Tworzywa 
sztuczne, metal i 
opakowania 
wielomateriałowe  

Cały rok  Raz  na dwa  
tygodnie  

Jeden  raz w  
tygodniu  

Raz  w  
tygodniu  

Raz na dwa 
tygodnie  

Papier i tektura  Cały rok  Jeden raz w  
miesiącu  

Jeden raz w  
tygodniu  

Raz w  
tygodniu  

Co najmniej 
raz na dwa 
tygodnie   
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Opakowanie 
szklane kolorowe i 
bezbarwne   

Cały rok  Jeden raz w  
miesiącu  

Co najmniej raz 
na dwa tygodnie  

Co najmniej  
raz w miesiącu  

Co najmniej 
raz na dwa 
tygodnie  

kwiecień-listopad  Raz  w  
tygodniu  

Raz w tygodniu,  
bioodpady  
pochodzące z 
pielęgnacji 
terenów 
zielonych -  
podstawienie  
kontenera na  
zgłoszenie 
zarządcy 
nieruchomości 
wielolokalowej   

Raz na  
tydzień  

bioodpady  

grudzień-marzec Raz na dwa  
tygodnie  

Raz na tydzień  

Raz na dwa  
tygodnie  

Raz na dwa 
tygodnie  

4) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Właściciel nieruchomości zamieszkałej przekazuje meble i inne odpady wielkogabarytowe 
z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i poremontowych oraz 
opon podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości raz w roku w miesiącach 
kwiecień-maj. Odbiór odbywa się według harmonogramu wyznaczonego przez podmiot odbierający 
odpady w uzgodnieniu z Gminą. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie 
www.dobraszczecinska.pl/Gospodarka odpadami/Odpady wielkogabarytowe. Zużyty, kompletny sprzęt 
elektroniczny i elektryczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe właściciel nieruchomości 
zamieszkałej przekazuje w sposób ciągły do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.”;; 

5) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Bioodpady w postaci grubych gałęzi, pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew po 
ich częściowym rozdrobnieniu właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej objętej gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi dostarcza w sposób ciągły do gminnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia. Zbiórka choinek naturalnych 
w całości odbywa się sprzed nieruchomości wraz z odbiorem bioodpadów zgodnie z harmonogramem 
w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego. W późniejszym terminie odbiór choinek sprzed 
nieruchomości tylko w formie rozdrobnionej, umieszczone w pojemniku 120 l na odpady BIO. Właściciel 
nieruchomości również przekazuje choinki w sposób ciągły do gminnego punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.”;; 

6) § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, właściciel nieruchomości zamieszkałej 
dostarcza do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego 
otwarcia.”.. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra i zobowiązuje się Wójta do 
powiadomienia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o zmianach treści uchwały. 
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2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Bartłomiej Miluch 
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UZASADNIENIE 

Z uwagi na postulaty mieszkańców w projekcie uchwały dokonano zmiany ilości przekazanych przez gminę 

worków na odpady zbierane selektywnie, częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych, zmiany w sposobie 

odbioru choinek naturalnych oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych:  

 

1. Proponuje się zmianę ilości worków na odpady odbierane w sposób selektywny zgodnie z licznymi 

postulatami mieszkańców. Mieszkańcy często przekazywali  do  Urzędu znaczne ilości worków, które 

otrzymywali znacznie za dużo. Prowadząc poprawną segregację , zgniatając papier i tworzywa 

sztuczne proponowana ilość worków powinna w zupełności wystarczyć dla przeciętnej rodziny.  W 

rezultacie w pakietach wydawanych dwa razy w roku byłoby po: 

  12 worków niebieskich (2,0 na jeden odbiór),  

  20 worków żółtych (1,54 na jeden odbiór), 

  8 worków zielonych (1,3 na jeden odbiór) 
W zamian za zmniejszenie tego limitu dla mieszkańców, którzy wykorzystają w trakcie roku 

kalendarzowego przypadającą im ilość worków danego rodzaju wprowadzono możliwość odbioru 

brakujących worków  (po wcześniejszej weryfikacji zasadności i w uzgodnieniu z Gminą) w PSZOK w m. 

Dobra przy ul. Zwierzynieckiej 4.  

2. Zaproponowano odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością raz na 2 tygodnie. Mieszkańcy  

bardzo często zgłaszają chęć wymiany pojemnika na odpady zmieszane na mniejszy gdyż nie są w 

stanie przy poprawnie prowadzonej segregacji zapełnić obecnego pojemnika.  Pojazd odbierający 

odpady raz w tygodniu często odbiera po 1-2 worki z pojemnika. Aby uniknąć takiej sytuacji 

wprowadzono odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością raz na 2 tygodnie. Mając na uwadze 

mieszkańców, którzy w wyjątkowych sytuacjach, z różnych przyczyn generują większą ilość odpadów bez 

zmian mają możliwość zgłoszenia chęci wymiany swojego pojemnika na większy  (podstawiony przez firmę 

odbierającą odpady). 

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie sprzed nieruchomości, raz w roku w 

miesiącach kwiecień-maj według harmonogramu przygotowanego przez przedsiębiorstwo odbierające 

odpady w uzgodnieniu z Gminą. Podobnie jak przy odbiorze choinek mieszkańcy wskazują na brak 

transportu oraz możliwości umieszczenia odpadów gabarytowych w punktach wyznaczonych. Ponadto z 

uwagi na brak możliwości zapewnienia nadzoru w punktach zbiorczych, w kontenerach znajdują się zawsze 

odpady niepożądane, niezaliczane do odpadów gabarytowych ( opony, choinki, odpady budowlane, odpady 

samochodowe itp.). Poza terminem wyznaczonym bez zmian w sposób ciągły można oddawać odpady 

gabarytowe do PSZOK-u.   

Rozwiązanie to umożliwi odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców nie posiadających 

możliwości transportu lub możliwości załadowania odpadów do kontenera ( np. osób starszych ). 
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W związku z tym , że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny tego typu odpady 

oddaje się tylko w sposób ciągły do PSZOK-u przy ul. Zwierzynieckiej 4 gdzie pracownicy mogą to 

kontrolować.  

4. Odbiór choinek naturalnych w całości (bez rozdrobnienia) sprzed nieruchomości, wraz z odbiorem 

bioodpadów zgodnie z harmonogramem w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego. Szereg 

mieszkańców wskazywało, że problemem jest dostarczanie choinek w całości do punktów zbiorczych 

wyznaczonych na terenie każdej miejscowości. Ponadto w takich miejscach automatycznie podrzucane były 

inne odpady. Wprowadzona zmiana zapewnia mieszkańcom dwa odbiory w styczniu i dwa odbiory w 

miesiącu lutym. Daje to możliwość wyboru dogodnego terminu na pozbycie się drzewka. Poza tym 

terminem bez zmian pozostawiono możliwość umieszczenia rozdrobnionej choinki naturalnej w pojemniku 

na odpady biodegradowalne oraz dostarczenia jej przez cały czas w sposób ciągły do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 
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