•
Pro j ekr

z dni8 ... .. ... ... .. ... ...., zglo szony pr-zez ................. ....... .

UCHWALA
RADY GMINY SLAWNO

z dnia .... .... ....... .... . 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy Slawno uchwalonego
uchwalq Rady Gminy Slawno Nr XXVl/242/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

Na podstawie: - art. 18 ust. 2 plct 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. 0 samorLqdzie gminnym ( Oz. U. z 200 I r.
Nr 142 poz. 1591 z pom. zm.); - oraz art. 4 ust. J i 2 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci
. xzqdlcu w gminach (Oz. U. z 2012 r. poz. 391 z pom. zm .); - po zasi~gniltciu opinii Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w S lawn ie, Rada Gminy SJawno uchwala co nastltpuje

§ 1. Zmienia sie treSc zalqcznika Nr I do Uchwaly Rady Gminy Slawno Nr XXVl/242/2 0 13 z dnia 24 stycznia
2013 r., ktory otrzymuje nowe brzmienie jak w zalaczniku Nr 1do nienijszej uchwaly .
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Slawno

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Ozienniku Urz~dowym Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego
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Strona I / I

Uzasad Ilienie

Do

chwal Nr .. ..... ....... Rady Gmin

lawno z nia ................ ....... .. ..
miny Slawno
r XX'v'I/2.+2/20 13 z dnia
stanowiqcego zalqcznik \ 1 do LKhwa ty Racly Gminy Sta.. n
24 sty znia 2012 r.

w spra\vi e zmiany Reglliaminu utrzymania ezyst sci i porzqdku na tereni e

Zmienia s i ~ treSc za l~cznil a Nr 1 do uehwaly Rady Gmi ny Slawno Nr X XVII 42/2013 z dnia
24 stycznia 2013 r. Zmiana dotyezy skreslenia z regulaminu utrzymania czystosei i porzqdku
na terenie Gminy Slawno w rozdziale 3 § 4 pkt. 4 lit. d zapisu "oclpady ziel one uIegaj~ee
biodegradaeji". Wykreslenie wi~ze sit.: sciSle z uzupelnionym brzmieni m § 8 ust. 7.
W rozdziale 4 § 8 Ust. 6 dotychezasowy zapis "wlaseiciele nieruchomosci obowiqzani s~ do
pozbywania si~ z terenu nieruchomosci segrego anych odpad6w komunalnych takich jak
szkl:o, plastik, metal, papier i odpady wielomateria!owe w zabudowie jednorodzinnej i
wielorodzinnej co najmniej raz namiesiqe" zmien ia s i~ na "wlascieiele nieruchomosci
obowiqzani s~ do pozbywania si~ z terenll nieruchomosci segregowanych odpadow
komunainych takich jak szklo, plastik, metal, papier i odpady wielomaterialowe w zabudowie
j dnorodzinnej i wi elorodzinnej co najmniej raz na kwartal",
W Ust. 7 ob owi 'lzuj~c y zapis "wlasci i Ie nieruchomosci obowiGlz' ni Sq do pozbywania si~ z
terenu nieruchomose i odpad6w zieionych" llzll pelnia s i ~ wyI' zaniem "jako odpady
zmieszane".
Zmiana tresei zapisow R gulaminll utrzymania czystosci i p rZ'ldku na terenie Gminy Slawno
wi'l,ze si sci ' le ze zmian'l lIchwaly Nr XXIV122412012 Rady Gminy Slawno z dnia 23
listopada 201 2 r. w sp rawi.e szczego-lowego sp sobll i zakresu swiadezeni a u lug w zakresie
odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpad6w w zamian za uiSZCZOllGl opla t~. w . zczegolnos 'i it o ' C odpad ' w komunalnyeh,
cz~stotliwosc i spos6 b swiadczenia uslug.

Zalqcznik Nr I do Uchwaly Nr .......... .
Rady Gminy Slawno
z dnia .. ... ......

PROJEKT

REGULAMlNU
,
UTRZYMANIA CZYSTOSCI
IPORZi\DKU
GMINY SLAWNO

ROZDZIAL 1
POST ANOWIENIA 0

OLNE

§1
Okres la si~ szczeg610w zasady lltrzymania czys tosci i porz qdku na terenie nieruchomosci
polozony h w gran i ac h administracyjnych Ominy Slawno, dotyc zqce :
1. Wymagan w zakresie lltrzymania czystosci i porz'ldku na ter nie nieruchomosci
obejmujqcych:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbieranla nas t~puj'lcych frakcji odpad6w
komunalnych : pap ieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma) metalu, tworzywa
sztucznego, butelek pJas tiko wych ( typu pet ), szkla i odpad6w opakowaniowych ze szkla,
opakowan wi lomaterialowych;
b) prowad zenie selektywnego zbierania i od bierania 0 pad6w komunalnych ulegaj'lcych
biodegradacji, w tym odpad6w opakowaniowych ulegaj q.cych bi degradacj i, a takZe odpad6w
zielonych z ogrod6w i park6w;
c) prowadze nie selektywnego zbierania i odbierania powstaj'lcych w gospodarstwach
domowych: przeterminowanych lek6w i chemikali6w, zuzytych baterii i akumulator6w,
zuzytego sprz~tu elektrycznego i elektrorucznego, m bli i inn ch odpad6w
wielkogabarytowych, odpad6w budowlano - remontowych i r zbi6rkowych, zuzytych opon,
tekstyli6w;
d) uprz'ltanie biota, snjegu, lodu i innych zanieczyszczen z
uzytku pubH znego;

cz~ sci

nieruchomosci sluz'lcych do

e) mycie i naprawy pojazd6w samochodowych poza myj niami i warsztatami naprawczymi.
2. Rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemnik6w przeznaczonych do zbi rania odpad6w
komunaJnych na terenie nieruchomos i oraz na drogach publicznych, warunk6w
r zmieszczania tych pojemnik6w i ich utrzymania w odpowiednim st nie sanitarnym,
porz'ldkowym i techni cznym.
3. Cz~stotli wo sci i sposobu pozbywania s i~ odpad6w komunalnych i ni czystosci cieklych
z terenu nieruchomosci oraz .. teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego .
4. Innych wymagan wynikajqcych z Woj ew6dzklego Planu Oospodarki Odpadami.
5. Obowi'l2k6w os6b utrzymuj'lcych zwi rz~ta domowe, maj Bc.cych na celu ochron~ przed
zagrozeniem lub uci'lzliwosci'l dla ludzi oraz przed zanie zyszczeniem teren6w
prz znaczonych do wsp61nego uzytku.
6. Wymagan utrzymywania zwierz'lt gospodarskich n
rolniczej .

te renach wylqc zonych z produkcji

7. Wyznaczania obszar6w podlegaj'lcy h obowiqz kowej deratyzacji
przeprowadzania.

i termin6w jej

§2
Ilekroc w regu laminie jest mowa 0:
1. ustawie - naleiy przez to rozumiec ustawC( z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
czystosci i po rz'ldku w gminach ( Dz. U. z 201 2 roku, poz. 391 );

0

utrzymaniu

"

2. nieruchomosci - nalezy przez to rozumiec nieruchomose stanowiqcq przedmiot wlasnosci
innych podmiotow niz gmina, a takze b~dqcq przedmiotem ich wspolwlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzqdu lub uzytkowaniu lub pozostajqcq w ich wladaniu,
3. wlascicielach nieruchomosci - nalezy przez to rozumiee takze wspolwlascicieli,
uzytkownikow wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajqce nieruchomosci
w zarzqdzie lub uzytkowaniu, a takze inne podmioty wladajqce nieruchomosciami majqcymi
obowiqzek realizowae obowiqzki w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku,
4. zabudowie jednorodzinnej - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadae budynki i ich usytuowanie (Oz. U, z 2002r. Nr 75, poz. 690 z poin. zm.) - nalezy
przez to rozumiee budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespol takich budynkow wraz
z budynkami garazowymi i gospodarczymi;
5. zabudowie wielorodzinnej - nalezy przez to rozumiec zabudowtt, na ktorq skladajq si~
budynki wielorodzinne, a wittc takie ktore nie spelniajq definicji budynku jednorodzinnego
zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie wamnkow technicznych, jakim powinny odpowiadae budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zm.);
6. umowach - nalezy przez to rozumiee umowy, rozumiane zgodnie z tresci q art. 6. ust. 1
ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez wlascicieli nieruchomosci;
7. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014 ) - nalezy rozumiee
przez to dokument przyjttty przez Rad~ Ministrow uchwalq nr 217 z dnia 24 grudnia 201 Or.
(M. P. Nr 101, poz. 1183);

8. Planie Gospodarki Odpadami dla \Vojew6dztwa Zachodniopomorskiego 2012 -2017 
nalezy rozumlec przez to dokument przyj~ty przez Sejmik Wojewodztwa
zachodniopomorskiego uchwalq nr XVII218112 z dnia 29 czerwca 2012 roku;
9. stawkach oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nalezy przez to rOZLlmiee
stawki ustalone uchwalq Rady Gminy Slawno na podstawie upowaznienia zawartego wart.
6k ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 391);
10. punkcie selektywnego zbierania odpad6w komunalnych (PSZOK) - nalezy przez to
rozumiee punkt, do ktorego mieszkaJlcy Gminy Slawno mogq nieodplatnie oddae odpady
selektywnie zebrane.
nalezy przez to rozumlec odpady powstajqce
11. odpadach komunalnych
w gospodarstwach domowych, a tabe odpady nie zawierajqce odpadow niebezpiecznych,
pochodzqce od innych wytworcow odpadow, ktore ze wzgl~du na swoj charakter lub sklad Sq
podobne do odpadow powstajqcych w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3.
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1'. 0 odpadach (Dz. U. z 20 lOr. Nr 185, poz.
1243);
12. odpadach wielkogabarytowych - nalezy przez to rozumiee jeden ze strumieni odpadow
komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujqcy sitt tym, ze jego skladniki, ze
wzgl~du na swoje rozmiary i mas~, nie mogq bye umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych; do odpadow wielkogabarytowych nie
zalicza si~ wszelkiego rodzaju odpadow z budow i remontow;

13. odpadach ul egaj~ cy ch biodegradacji - nal ezy przez to rozumiec odpady ulegajqce
rozktadowi, zgodni z KPGO 2014 do odpad6w ul gaj 1\.cy h biodegradaeji zalicza si~:
a) papier i te k tu r~
b) odziez i tekstylia z materiat6w naturalnyeh (50% frakcji tekstyli6w)
c) odpady z teren6w zi lonych
d) odpady kuchenne i ogrodowe
) drewno
14. odpadach z teren6w zielonych - nalezy przez to r zumiec frakcj~ od ad6w roslinnych
ulegajqcych biodegradacji , powstajqcych m. in. w wyni ku pie l~gnacji i uprawy ogrod6w,
park6w oraz teren6w zielonych;

15 . odpadach opakowaniowych - nalezy przez to rozumiec opakowania z papieru i tektury,
opakowania wielomateriatowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowan ia ze szk1a,
opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymi [lione w KPGO posr6d 18
strumieni skladaj<\,cy h si~ na odpady kom unalne;
16. odpadach bud owlano-remontowych i rozbi6rkowych - naleiy przez to rozumlec
odpad6w pochodzqcych z remont6w, bud6w i r zbi6rek na kt6re nie trzeba uzyskac
pozwolen na budo w~ lub kt6rych nie trzeba zglaszac do administracj i budowlano ~
archi tektonicznej;
frakcj~

17. odpadach niebezpiecznych - nalezy przez to rozumiec frakcje odpad6w komunalnych,
a wi~c np.: baterie, akumulatory, swietl6wki resztki t: rb, laki r6w, rozpuszczalnik6w,
srodk6w do impregnacj i drewna, 0lej6w mineralnych i syntetycznych, benzyn, lek6w,
chemikalia, op kowania po aerozolach, zuzyte opatrunki pochodz<\,ce z do mu;
18. nieczysto§ciach cieklych - naleZy to rozumiec jak
w zbiomikach bezodplywowych;

scie ki gromadzone przejsciowo

19. zbiornika ch bezod plywowych - naieZy to rozumiec jako instalacj e
przeznaczone do gromadzenia nieczystosci cieklych w mi ej cu ieb powstani a;

urzqdzenia

20. gminnym punkcie selektywnej zbiorki odpad6w - nalezy przez to rozumlec,
zlokalizowany na terenie gminy specj alnie w tym celu przygotowany i wyposazony obiekt,
czynny raz w tygodniu w okreslonych godzinach, w kt rych mieszkancy m gSr. przekazywac
podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady;

2 1. harmonogramie - nalezy przez to rozumi C harmonogram odbioru odpad6w
komunalnych na terenie Gminy Slawno, dotyczqcy minimalnej cz~stot liwosci odbioru
odpad6w, dostarczany wlasci ielom nieruchomosci przez gmin~;
22. przedsi ~ biorca ch - nalezy przez to rozumiec podmiot realizujqcy z dania w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, maj<\,cy
wydane przez W6jta Gminy Sla'vvno waine zaswi adczenie na prowadzenie dzialalnosci;
23 . zwierz~tach domowych - nalezy przez to rozumiec zwierz~ta utrzymywane lub
przeznaczone do utrzymywania przez czlowieka, w szczeg61nosci w j go otoczeniu
do mowym, dla osobistej przyjemnosci i dla to arzystwa;
24. zwi e rz~tach gospodarskich - nalezy przez to rozumiec
hodowlanych i produkcyjnych,

zwierz~ta

utrzymywane w celach

25. zwierz~tach bezdomnych - nalezy przez to rozumiec zwierz~ta domowe lub
gospodarskie, ktore Llciekly, zablqkaly si~ Iub zostaly porzucone przez czlowieka, a nie ma
mozliwosci llstalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiekq trwale pozostawaly,
26. Regulaminie - rozumie
i porzqdku Gminy Slmvno".

si~

przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystosci

ROZDZIAL 2
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZADKU
NA TERENIE NIERUCHOMOSCI

Wlasciciele nieruchomosci
nieruchomosci poprzez:

§3
zapewl1lajC\. utrzymanie czystosci

i porzqdku na terenie

1) wyposazenie nieruchomosci w opisane w niniejszym Regulaminie w rozdziale 3,
pojenmiki i worki sluzqce do zbierania odpadow komunalnych oraz utrzymywanie tych
pojemnik6w w odpowiednim stanie sanitamym, porzqdkowym i technicznym;

2) selektywne zbieranie

nast~pujqcych

rodzajow odpadow:

a) niesegregowanych odpadow komunalnych ,
b) przeterminowanych lekow i chemikaliow,
c) zuzytych baterii i akumulatorow,
d) zuzytego

sprz~tu

elektrycznego i elektronicznego,

e) mebli i innych odpadow wielkogabarytowych,
f) odpadow budowlanych i rozbi6rkowych,

g) zu:zytych opon,
h) odpadow zielonych,
i) papieru i tektury,
j) szkla bezbarwnego i kolorowego,

k) tworzywa sztucznego typu PET,
I) tworzywa sztucznego typu plastik przemyslowo-gospodarczy,
m) metali,
3) zbieranie odpadow nie podlegajqcych selekcji do pojemnikow 0 wielkosci i liczbie
uzaleznionej od liczby mieszkaI1c6w nierllchomosci w sposob opisany w niniejszym
Regulaminie;
4) przekazywanie przedsi~biorcy odpadow zebranych selektywnie i pozostalych zmieszanych,
w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym wlascicielom nieruchomosci;
5) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadow;
6) uprzqtanie przez wlascicieli nieruchomosci, niezwtocznie po opadach : blota, sniegu, lodu i
innych zanieczyszczen z powierzchni chodnikow ( od granicy nieruchomosci do kraw~dzi
chodnika ), przy czym za taki chodnik uznaje si~ wydzielonq cz~sc drogi publicznej sluzqcej
dla ruchu pieszego, polozonC\. bezposrednio przy granicy nieruchomosci, w tym z podworzy,
przejsc, bram, cz~sci nieruchomosci lldost~pnionej do uzytku publicznego itp. ( przy czym
naleiy to realizowac w sposob nie zaldocajqcy ruchu pieszych i pojazdow ), uprzC\.tni~te bloto,
snieg, lod nalezy zlozyc na skraju chodnika, tak by mogly je sprzqtnqc sluzby utrzymujC\.ce

w stanie czys tosci j ezdn i~ ; wtasciciel nierucho mosc i ni jest obowietzany do uprzettni~cia
chodnika, na kt6rym jest dopuszczalny platny post6j lub park wani sam chod6w. Piasek
uzyty do ty h ce16w nalezy usun'l!' z chodnika niezwloczni po ustan ill przyczyn jego
zas tosowania;
7) my ie poj azd6w s mochodowych poza myj niami 'v\ylflcznie w miejsca h dozwolonych,

a wi ~c :
a) na terenie nieruchomosci nie SlllzetC j do IlZytku pl.lbliczn go tylko pod warunkiem, ze
powstajetce scieki odprowadzane Set do kanalizacji sani tamej lub gromadzone w szczelnych
zbiornikach bezodpiywowych, w sz zeg6lnosci sc ieki takie nie moget bye odprowadzane
bezposrednio do zbiornik6w wodnych lub do ziemi;
b) na terenach uzytku publi znego tylko w miejscach do te go przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
8) drobne naprawy, a wi~ c wymiana k6t, swie zaplono wych, zar6wek, uzu pelnianie plyn6w,
regulacj e pojazd6w samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie
nieruchomosci dozwolone Set tylko za zgodet wlasciciela nieruchomosci i tylko wtedy, gdy rue
Set one uci'l:21iwe dla s~sie dni ch nieruchomosci, a powstajttce odpady Set gromadzone w spos6b
umozliwiaj'l! y ich usun i~c ie zgodni z przepisami ustawy;
9) stosowani e oraz gromad zenie obornika i plynnych odchodow zwierz~ c ch na terenie
gospodarstwa rolne go w miejscach spetniaj etcych wym gi prz pisow ustawy z dnia 26 lipca
2000 r. 0 na ozach i nawozeniu ( tekst j dnolity Dz. U. z 2007 r. Nr 47, poz. 1033 z poin.
zm.), czyli na podlozu utward zo nym i uszczelnionym w zbiomikach na odchody 0
pojemnosci umozliwiajttcej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
10) zaleca si~ stosowanie kompostowania na potrzeby wlasne celem nawozenia lub
ulepszania gleby.

ROZDZIAI.3
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOSC POJEMNIKOW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA OD PADOW KOMUNALNYCH NA T f RENTE NIERUCI-IOMOSCI
ORAZ NA DRO ACH PUBLICZNYCH. W ARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH
POJEMNIKOW I Ic n UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,
PORZr\DKOWYM I TECHNICZNYM.
§4
Ustala si
nast~puj ttce rodzaje pojemnik6w prz znaczony h do
komunalnych na ter rue nieruchomosci oraz w mi ej scach publicznych:
1)

pojemniki na odpady

0

zbierania odpad6w

pojemnosciach : 80 I, 90 I, 110 I, 120 1, 240 1, 11 00 I, 2500 I;

2)
pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone od powiednimi koloram i w stosunku do
kazdego rodzaju od p<du selektywni e zbieranego;
3)

kosze uliczne

0

pojemnosci od 35 do 70 I;

4) worki z folii LDPE 0 pojemnosci od 100 do 120 1 oznaczo ne odpo i dnimi kolorami
w stosunku do kazdego rodzaj u odpadu zbi ranego selektywn ie z przeznaczeniem na:
a) papier i makulatur ,
b) tworzywa sztuczne metal i odpady wielomaterialowe,
c) szIdo,

§5
I.
Ustala si~ minimalnet pojemnosc pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomosci niesegregowanych odpadow komunalnych dla wlascicieli nieruchomosci, na
ktorych zamieszkujet mieszkancy w budynkach jednorodzinnych, jezeli z takiego pojemnika
korzysta:
I)
do 4 osob - w rozmiarze 80 1,90 I, 110 Ilub 120 I,
2)
powyzej 4 osob - w rozmiarze 240 l.
2.
Dopuszcza si~ - przy zachowaniu minimalnej pojemnoscl - stosowanie do
gromadzenia niesegregowanych odpadow komllnalnych innych pojemnikow, niz zostaly
okreslone w ust. 1.
§6

1.
Ustala si~ dla wlascicieli nieruchomosci wielolokalowych minimal net pojemnose
pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomosci niesegregowanych
odpadow komunalnych, jezeli z tego pojemnika korzysta:
1)

do 20 osob - w rozmiarze 1100 I,

2)

powyzej 20 osob do 35 osob - w rozmiarze 2 x 1100 I,

3) powyzej 35 osob - w rozmiarze 3 x 1100 I.
2.
Dopuszcza si~ stosowanie innych pojemnikow do gromadzenia niesegregowanych
odpadow komunalnych, niz zostaly okreslone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej
pojemnosci okrdlonej w tym ust~pie,
§7

1.
Wlasciciel nieruchomosci jest zobowiqzany wyposazye nieruchomos6 w pojemnik
sluzetcy do zbierania odpadow komunalnych poprzez zakup takiego pojemnika lub
wydzierzawienie.
2.
Pojemniki, 0 ktorych mowa w rozdziale 3, nalezy umieszcza6 na terenie
nieruchomosci, z ktorej zbierane Set odpady, w miejscu wyodr~bnionym, posiadajetcym r6wnet
i utwardzonet nawierzchni~, zabezpieczonet przed zbieraniem si~ wody i bIota, bez
koniecznosci otwierania wejscia na teren nieruchomosci, lub gdy takiej mozliwosci nie rna,
nalezy wystawie pojemniki w dniu odbioru na chodnik lub ulic~ przed wejsciem na teren
nieruchomosci. Dopuszcza si~ takZe wjazd na teren nieruchomosci w celu odbioru odpadow
komunalnych zgromadzonych w pojernnikach.
3.
Pojemniki nalezy ustawiac tak, aby nie powodowae uci'lzliwosci
mieszkanc6w setsiednich nieruchomosci i os6b trzecich.

utrudnien dla

4.
Pojemniki powinny bye lltrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,
w szczeg61nosci poprzez sta1et napraw~ ich szczelnosci, a takZe w odpowiednim stanie
sanitarnym, w szczegolnosci poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do
roku.
5.
W przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej nalezy wyposazye nieruchomose
w odr~bny pojemnik na odpady komunalne oraz zawrzee stosownet umow~
z przedsi~biorstwem zajmujetcym si~ odbiorem odpadow komllnalnych od mieszl<aJ1cOW
Gminy Slawno wpisanym do rejestru dzialalnosci regulowanej prowadzonego przez W6jta
Gminy Slawno, ktorej przedmiotem b~dzie odbi6r odpadow komunalnych.

ROZO ZIAL 4
CZF;STOTLIWOS' I SPOSOB POZBYW ANIA SI ' OOPAOOW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOSCI CIEKLYCH Z TERE
NIER HOMOSCI ORAZ TERENOW
PRZEZNACZONYCH DO UZYTKU PUBLICZNEGO
§8
1. Wlasci ciele nieruchomosci obowiqzani Sq, do pozbywania si

odpad6w komunalnych

z terenu nieru homosci w spos6b systematyczny, gwarantujilcy zac howanie czystosei
i porzildku na nieruchomo sei .
2. Pozbywanie s i ~ odpad6w komunalnych przez wla.~ ieieli ni ruchom § i odbywa si~

poprzez ieh umieszczenie w odpowiednich poj mnil ach, a
odb ierajilcego odpady .

nas t~pnie

odebranie ieh przez

prze dsi~biorc

3. Wlascicie l nieruchomosci obowiqzany jest

udo st~pn ic

pojemniki przeznaczone do
z bierania odpad6w komu nalnych, na czas od bierania tych odpad6w, w szczeg6lnosci poprzez
ieh wystawieni e poza teren nieruchomos i, w miej sce umozliwiajilce swobodny do nich
doj azd.
4. Wlase ic iele nieruchomosei obowiilzani Sil do pozbywania si ~ niesegregowanyeh odpad6w
komunalnych z terenu nieruchomosci w zab udowie j dnorodzinn j i wieloro dzinnej co
najmniej raz w miesi'lcu,

5. Wtaseicie le nieruchomosci prowadz'lcy gastronomiczn'l lub hotelarsk'\:. dzialalnosc
gospodarcz'l lub dzialalnos6 uzyteczno 'ci pUblicznej obowiqzani S'l do pozbywania si~
niesegregowanyeh odp ad6w komunalnych z t re nu nieruchomosci co naj mniej 2 razy
w mleSHtCU.
6. Wlaseiciele nierucho mosci obowiilzani S'l do pozbywania s i~ z terenu nieruchomosci
segregowanych odpad6w komunal nych, takich jak: szllo, plastik, metal, pap ier i odpady
wielomateri alowe w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzi nnej 0 najmniej raz na kwartal.
7. Wlasci iele niemchomosei obowictzani Sil do pozbyw nia s i~ z terenu nieruchomosci
odpad6w z terenow zielonyeh w olaesie od 1 kwi tni a do 3 1 paidziernika jako odpady
zmieszane.
8.0dbieranie zUZytego sprz~tu elektrycznego i elektronicznego
z cZl(stoti iwosci'l2 razy w roku , w poszezeg6lnyeh soleetwaeh.

b~dzie

prowadzone

9. Odbi6r odp dow wiel! ogabaryto wyc h b ~ d zie prowadz ny z z~ s to tliwosciq, minimum raz
w roku, oraz na bi z'lCO w gminnym punkeie selektywn j zbiorki odpad6w komunalnych.
10. Odbieranie odpad6w niebezpiecznych
selektywnej zbi6rki odpadlow komunalnyc h.

bl(dzie

prowadz ne w gmlnnym

punkcie

11. Przeterm inowane leki nalezy przekazywac do punktow zbiorki zlokalizowanych na
terenie aptek i placo ek luzby zdrowia.
12. Zuzyte baterie i akumulatory inne niz przemyslowe i s moehodowe nal zy przekazywac
do pUnkt6w zbi6rki zlokalizowanych na ter nie placow k oswiaty .

13. Przekazywanie pozostalych frakcji odpad6w tj. chemikalia, odpady budowlane
i rozbi6rkowe - w ilosci do 2m 3/mieszkanca/rok, zllzyte opony powstale w gospodarstwach
domowych do punktu selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych .

§9
I. Wlasciciele nieruchomosci obowictzani set do pozbywania si~ nieczystosci cieklych
z terenu nieruchomosci w spos6b systematyczny, nie dopuszczaj~c do przepelnienia si~
urz~dzen do gromadzenia nieczystosci cieldych, gwarantuj~c zachowanie czystosci
i porz~dku na nieruchomosci.
2. Pojemnose zbiornika bezodplywowego powinna bye dostosowana do potrzeb os6b
zamieszkuj~cych na terenie nieruchomosci i ilosci wytwarzanych nieczystosci cieklych.
3. Wlasciciele nieruchomosci, obowi~zani s~ do pozbywania si~ nieczystosci cieklych
z terenu nieruchomosci co najmniej raz na miesi~c. lezeli nieruchomose wyposazona jest
w przydomow~ oczyszczalni~ sciek6w, wlasciciel nieruchomosci obowi~zany jest oczyszczae
j~ minimum raz w roku.
4. W celu wykonania obowictzku, 0 kt6rym mowa wyzej, wlasciciel nieruchomosci jest
zobowi~zany do zawarcia umowy z przedsi~biorq posiadaj~cym zezwolenie W6jta Gminy
Slawno na opr6znianie zbiornik6w bezodplywowych, a w przypadku kontroli do okazania
takiej umowy oraz dowod6w uiszczenia oplaty za te uslugi. Wykaz przedsi~biorc6w,
o kt6rych mowa wyzej udost~pnia si~ na stronie internetowej Urz~du Gminy w Slawnie.
5. Nieczystosci ciekle odebrane z terenu nieruchomosci przez przedsi~biorc~ posiadaj~cego
zezwolenie W6jta Gminy Slawno na oprMnianie zbiornik6w bezodplywowych s~ nast~pnie
przekazywane do stacji zlewnej.
6. Zakazuje si~ samodzielnego opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych przez wlascicieli
nieruchomosci.

ROZOZIAL 5
WYMAGANIA WYNIKAJf\CE Z WOJEWOOZKIEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI

§ 10
Obowi~zki wynikaj~ce

z PGOWZ 2012-2017:

1. WlaSciciele nieruchomosci zobowl~zani s~ podejmowae
zmniejszenia ilosci wytwarzanych odpad6w m.in. poprzez:

dzialania

zmierzaj~ce

do

a)
unikanie uzywania produkt6w nie nadajqcych si~ do recyklingu i kompostowania t.j.
jednorazowych pieluch, papierowych i plastikowych talerzy i sztuec6w, folii sniadaniowej,
aluminiowej, jednorazowych butelek i karton6w na napoje,
b)

kupowanie produkt6w zapakowanych w minimaln~ ilose opakowan,

c)

kupowanie produkt6w w koncentratach,

d)

kupowanie produkt6w w opakowaniach zWTotnych,

e)

ponowne wykorzystanie i wydIuzanie okresu uzywalnosci m.in. przedmiot6w takichjak:

- bateri - zaleca si~ kupo wanie akumulatork6w nadaj<tl yc h sit( do ponowneg naladowania,
- torby plastikowe na zakupy - zaleca si
przeznaczonych do wi lokrotnego uZytku,
- dlugopisy - zaleca

i~ ,toso wanie

st sowanie toreb p16ciennych b'tdz papierowych

wymiennych wklad6w .

2.
Zape\Vl1ia sif( realizacjt( postanowien woj w6dzkiego planu gospodarki odpadami
poprzez:
a)
zwi ~ksze ni e poziomu wiedzy rnieszkailc6w gminy w zakresie selektywnej zbi6rki
odpad6w komunalnych,
b)
promocjt( m inima lizacji powstawania odpad6w i ich preselekcji w gospodarstwach
domowych,
c)

upowszechni nie nowego systemu gospodark i odpadami komunalnymi.

ROZDZIAL 6
OBOWIl\ZKI OSOB UTRZYlVfUJl\CYCH ZWIERZF;TA DOMOWE
§11
Osoby utrzymuj'tce zwi erz~ta domowe stl zobowi'tzane do zachowania bezpieczenstwa
i srodk6w ostrozn sci, zapewniajtlcy 'h o chro n~ przed zagroieniem lub u itlzliwoscitl dla
lud zi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczon ch do uzytku publicznego, ponosztl
t i one petntl odpowiedzialnosc za zachowanie tych zwi rz tlt.

§ 12
1. Na tereni gmin kazdego psa nal ezy prow adz ic n uwi ~z i oraz z naloi onym kagailcem,
jezeli wysokos ' psa, liczona od pocztltku przedni ch lap do punktll nad lopatkami, wynosi
ponad 30 COl,
2 . Obowi¢i wlakicieli wszystkich zwierztlt do mowyc b:
a) przestrzeganie zasady, iz zwolnienie zwi erz'tt do mowych z llwit(zi dopuszczalne jest
'A-y1tlczn ie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy w~aSc ic iel ma mozli wos sprawowania
kontroli nad ich zachovva niem, nie dotyczy one ps6w ras uz nany h za agresywne;
b) natychmiastowe usuwanie, prz z wiascicieli, zani czyszczen pozostawionych przez
domowe w obiektach i na innych ter nach przeznaczonych do uZytku publicznego,
a w szczeg61no' ci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.
Nieczystosci te mog't bye deponowan w komunalnyc h pojemnikach do zbierania odpad6w.
Postano wienie to nie doty czy os6b niewi domych, korzystaj~cych z ps6w prz wodnik6w,
zwi erz~ ta

c) ni dopuszczanie do zald6cania ci szy i spokoju przez zwi erz((ta domowe.
3. Hodowcy zw ierzctt domowych zobowiq.zani stl spelniac wymogi ustanowione dla
hodujtlcych zwierz~ta go spodarskie na obszara h wyl'tczonyc h spod zabudowy.
4.

Postanowienia pkt

2 dotycz't tak:i:e zwierzqt

w charakterze zwierztlt domowych.

nieudo mowionych,

utrzymywanych

§13

Zasady post((powania z bezdomnymi zwierz((tami na terenie gminy reguluje odr((bna Uchwala
Rady Gminy Slawno w sprawie programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierz<tt na terenie Gminy Slawno.

ROZDZIAL 7
WYMAGANIA ODNOSNIE UTRZYMYW ANIA ZWIERZt\T GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYL,\CZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 14
1.

Na terenie gminy zabrania si(( chowu zwierz<tt gospodarskich z wyl<tczeniem:

1)
istniej<tcych gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z p6Zn. zm.) oraz dzia16w specjalnych
produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku 0 podatku dochodowym od
os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z pMn. zm.),
2)

przydomowego chowu drobiu, pszcz61 oraz 1a61ik6w i innych zwierz<tt futerkowych.

2.
Na terenach wyl<tczonych z produkcji rolnej zwierz((ta gospodarskie mog<t bye
utrzyrnywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb wlasnego gospodarstwa
domowego.
zwierz~ta

3.

Utrzymuj<tcy

gospodarskie jest zobowi<tzany:

I)

nie powodowae wobec os6b trzecich lIciqziiwosci takich jak halas, odory itp.

2)
zabezpieczyc nieruchomosc przed mozliwosci<t 0pllszczellla JeJ przez zwierz((ta
gospodarskie,
3)
usuwae odchody zwierz~ce, resztki karmy lub sci6lki pozostawione na ulicach,
placach i innych miejscach publicznych.

ROZDZIAL 8
OBSZARY PODLEGAJt\CE OBOWIt\ZKO\VEJ DERA TYZACJI ORAZ TERMINY
JEJ PRZEPRO\V ADZANIA
§ 15

1. Wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani Sq do przeprowadzania deratyzacji na terenie
nieruchomosci.
2. 0 terminie przeprowadzenia deratyzacji Gmina poinformuje mieszkanc6w za
posrednictwem obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Slawno oraz
na tablicach ogloszeniowych zlokalizowanych w poszczeg61nych sofectwach.
§ 16

W przypadku wystqpienia populacji gryzoni, stwarzajqcej zagrozenie sanitarne, W6jt Gminy
Slawno okresli, w uzgodnieniu z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym,
obszary podlegajqce obowiqzkowej deratyzacji oraz, poprzez zarzqdzenie, terminu jej
przeprowadzenia.

§ 17
1. Sluiby wyznac zone przez W6jta Gminy Slawno b d~ kontrolowac wyL nanie obowiqzku
deratyzacj i przez wtascic ieli na podsta\ i okazania rachunku lub faktury.
2. Dopuszcza s i~ prow dzenie ciqglej deratyzacji przez wlascic ieli nierucho mosci.

ROZDZIAL 9
POSTANOWIENIA KON O\VE

§ 18
1. Nadz6r nad realizacj q obowi qzk6w \\rynikajqcych z niniejsz go re gulaminu sprawuje W6jt
Gminy Slawno poprzez uprawnionych pracownik6w Ur~d u Gminy Slawno.
2. Kto nie wykonuje obowiqzk6w okr s lonych Regul minem podlega karze grzywny, na
podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku
w gminach (D z. U. z 2012 r. poz . 391).

