UCHWAŁA NR XLIV/319/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie,
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno, zwany dalej
„Regulaminem”.
§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno,
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywne zbieranie odpadów komunalnych następujących
frakcji wytwarzanych na terenie nieruchomości:
1) papieru i tektury;
2) szkła;
3) tworzyw sztucznych, metali;
4) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych;
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
6) zużytych baterii i akumulatorów;
7) przeterminowanych leków i chemikaliów;
8) mebli i odpadów wielkogabarytowych;
9) zużytych opon;
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
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2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w
terminie niezwłocznym od chwili ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 3.
4. Odpady, które nie podlegają selektywnej zbiórce należy zbierać do pojemników w sposób opisany w
niniejszym Regulaminie.
§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia śniegu, błota, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (od granicy nieruchomości do
krawędzi chodnika), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920).
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób nie
powodujący utrudnień w ruchu pieszych oraz w ruchu drogowym.
3. Usuwanie zanieczyszczeń wskazanych w ust. 1 właściciel nieruchomości powinien wykonywać ręcznie
bądź mechanicznie w sposób nie uszkadzający nawierzchni chodnika.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się przy użyciu wody, bez
zastosowania substancji chemicznych, wyłącznie na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego.
Powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, nie mogą być one odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Mycie pojazdów na terenach służących do użytku publicznego może odbywać się tylko w miejscach do
tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się w obrębie
nieruchomości, wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów, pod warunkiem:
1) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska;
2) gromadzenia powstających odpadów w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa;
3) nie powodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l;
2) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego:
a) kolor zielony – przeznaczony na szkło, o pojemnościach: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l;
b) kolor żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne (w tym plastik, metale i odpady wielomateriałowe),
o pojemnościach: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l;
c) kolor niebieski – przeznaczony na papier i tekturę, o pojemnościach: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać normy, umożliwiające mechaniczne opróżnianie
oraz posiadać odpowiedni certyfikat.
3. Dopuszcza się oznakowanie pojemników zgodnie z ich zawartością poprzez ich opisanie przy
zastosowaniu wielkich drukowanych liter (np. szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne) lub opatrzenie
odpowiednim symbolem oraz numerem nieruchomości, z której odpady są odbierane.
4. Gmina Sławno zapewni wyposażenie nieruchomości, w ramach wnoszonej przez właściciela
nieruchomości zamieszkałej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w pojemniki na odpady
segregowane i zmieszane.
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5. Gmina Sławno wyposaży każdą nieruchomość wielolokalową (powyżej 4 lokali) w jeden komplet
pojemników na odpady segregowane oraz pojemniki na zmieszane odpady komunalne.
§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 4 osób – w rozmiarze 120 l;
2) powyżej 4 osób – w rozmiarze 240 l.
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia
niesegregowanych odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1
3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich łatwe opróżnianie
oraz powinny być wykonane z materiału niepalnego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami Unii
Europejskiej.
§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych, minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) do 20 osób – w rozmiarze 1100 l;
2) powyżej 20 osób do 35 osób – w rozmiarze 2 x 1100 l;
3) powyżej 35 osób – w rozmiarze 3 x 1100 l.
2. Dopuszcza się stosowanie pojemników do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych
innych niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do wystawienia odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przed swoje posesje najwcześniej w
dzień poprzedzający dzień odbioru, określony w harmonogramie odbioru odpadów z terenu Gminy Sławno, po
wcześniejszym zgłoszeniu posiadania takich odpadów do przedsiębiorstwa lub Urzędu Gminy Sławno.
2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poza terminami odbioru
określonymi w harmonogramie odbioru odpadów z terenu Gminy Sławno właściciele nieruchomości
zamieszkałych obowiązani są niezwłocznie dostarczyć na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia, przy czym właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
momentu ich wywozu zabezpieczyć je w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.
§ 10. 1. Gmina zapewni wyposażenie nieruchomości, w ramach wnoszonej przez właściciela nieruchomości
niezamieszkałej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w pojemniki na odpady segregowane i
zmieszane, przy czym ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i
socjalnych, poza wymienionymi poniżej – co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;
2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l,
nieruchomość wyposażona w kompostownik;
3) dla lokali handlowych – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych – 10 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
5) dla zabudowy letniskowej – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l lub pojemniki zbiorcze dla
kilku domków letniskowych;
6) dla innych nieruchomości niezamieszkałych, niewymienionych powyżej, co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l.
2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz w
zabudowie letniskowej odbywa się w pojemnikach o pojemności od 60 do 1100 l, oznaczonych odpowiednimi
kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:
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1) papier i tekturę – kolor niebieski;
2) tworzywa sztuczne i metal – kolor żółty;
3) szkło – kolor zielony.
§ 11. 1. Pojemniki na odpady segregowane oraz zmieszane, wyposaża się w system elektronicznej
identyfikacji RFID (tzw. „czipy”) - identyfikujący i rejestrujący w systemie opróżniane pojemniki z
poszczególnymi frakcjami odpadów, z wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie
Gminy Sławno.
2. Pojazd odbierający odpady na terenie Gminy Sławno wyposaża się w moduł ważenia dynamicznego
pojemników na pojeździe - wagę dynamiczną rejestrującą w sposób automatyczny masę odbieranych z posesji
odpadów w trakcie opróżniania pojemników.
§ 12. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności drogi publiczne, przystanki
komunikacyjne, parki oraz place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o
pojemności od 35 do 75 l, przy czym na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie
wiaty lub oznaczenia przystanku.
2. Kosze uliczne powinny być ustawione z częstotliwością dostosowaną do natężenia ruchu pieszych.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego opróżniania koszy ulicznych, nie
dopuszczając do ich przepełnienia oraz do utrzymywania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym.
§ 13. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki należy umieszczać w miejscu wyodrębnionym, łatwo
dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do zbierania odpadów komunalnych, posiadającym równą
nawierzchnię, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren
nieruchomości w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
2. W przypadku braku miejsca, o którym mowa w ust. 1, pojemnik do zbierania odpadów komunalnych
należy w dniu odbioru odpadów wystawić na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
3. Pojemniki należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich
nieruchomości i osób trzecich.
§ 14. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) gromadzenie odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych;
2) mycie oraz dezynfekcję pojemników;
3) gromadzenie odpadów w pojemnikach w ilości nie dopuszczającej do ich przepełnienia;
4) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym, szczególnie poprzez stałą naprawę ich
szczelności;
5) zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu,
gorącego popiołu.
2. Właściciele nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej zobowiązani są do
utwardzenia terenu pod pojemniki na odpady komunalne.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady.
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3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości do godz. 7.00, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 16. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz w miesiącu.
§ 17. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w miesiącu.
§ 18. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów,
obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, plastik, metal,
papier i tektura z terenu nieruchomości, co najmniej raz w miesiącu.
§ 19. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów,
obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, metal, plastik,
papier i tektura z terenu nieruchomości co najmniej raz w miesiącu.
§ 20. Właściciele nieruchomości obowiązani są do kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie
nieruchomości bądź przekazywania ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 21. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu nieruchomości prowadzony będzie
z częstotliwością raz w miesiącu oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zebrać na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy
dostęp podmiotowi odbierającemu odpady.
§ 22. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości będzie prowadzony z
częstotliwością raz w miesiącu oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zebrać na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy
dostęp podmiotowi odbierającemu odpady.
§ 23. Odbieranie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości zamieszkałych prowadzone będzie w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 24. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbierania zlokalizowanych na terenie aptek i
placówek służby zdrowia oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 25. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktów
zbierania zlokalizowanych na terenie placówek oświaty oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
§ 26. Przekazywanie pozostałych frakcji odpadów, w szczególności chemikaliów, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych (w ilości 2 m3 /gospodarstwo domowe/rok), zużytych opon z samochodów osobowych,
opakowań wielomateriałowych powstałych w gospodarstwach domowych, do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
§ 27. Na stronie internetowej Gminy Sławno umieszcza się informację o lokalizacji punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych oraz warunkach odbioru odpadów selektywnie zebranych.
§ 28. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich
przepełnienia, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
§ 29. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Sławno na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, a w przypadku kontroli, do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za te
usługi. Wykaz przedsiębiorców, posiadających zezwolenie udostępnia się na stronie internetowej Urzędu
Gminy Sławno.
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4. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji
eksploatacji oczyszczalni.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 30. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania, zmierzające do zapobiegania
powstawania odpadów oraz ograniczania ich ilości, a także polegające na ułatwieniu poddawania procesom
odzysku wytworzonych odpadów, w tym w szczególności poprzez:
1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów;
2) kompostowanie odpadów zielonych w pryzmie kompostowej na przydomowym terenie;
3) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych;
4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do
pojemnika;
6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym, bądź wrzucanie do pojemników na odzież.
2. Odpady niebezpieczne, wysegregowane z odpadów komunalnych należy przekazywać do uprawnionego
przedsiębiorcy prowadzącego ich odzysk lub unieszkodliwienie.
3. Zwłoki zwierząt należy przekazywać do przedsiębiorcy zajmującego się ich unieszkodliwianiem.
§ 31. Przedsiębiorstwa wywozowe obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów
segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości deklarujących zbiórkę
odpadów w sposób selektywny i nieselektywny.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 32. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też one pełną odpowiedzialność
za zachowanie tych zwierząt.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości w taki sposób,
aby uniemożliwić zwierzętom, które przebywają na niej swobodnie samodzielne wydostanie się poza jej
obszar.
3. Na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na smyczy, a w przypadku psa rasy uznawanej na
podstawie odrębnych przepisów za agresywną, powinny być prowadzone w kagańcu i na smyczy oraz
wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
4. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy psów przewodników oraz psów asystujących osobom
niepełnosprawnym.
§ 33. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, a także na terenie nieruchomości innych
właścicieli. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników i psów
asystujących osobom niepełnosprawnym.
§ 34. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do wyeliminowania zagrożeń oraz
uciążliwości dla ludzi, w tym hałasu, nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów.
§ 35. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sławno reguluje odrębna uchwała
Rady Gminy Sławno.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 36. 1. Na terenie Gminy Sławno zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:
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1) gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r.
poz.617, 1579, z 2017 r. poz. 624) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r.
poz. 60, 528, 648, 859, 1089);
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowych.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
§ 37. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, takich jak hałas, odór;
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;
3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione w miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 38. 1. Ustala się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na nieruchomościach położonych na terenie
Gminy Sławno z wyłączeniem terenów niezabudowanych.
2. Deratyzację przeprowadza się obowiązkowo przynajmniej raz w roku.
3. Dopuszcza się prowadzenie ciągłej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości.
§ 39. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni, Wójt Gminy Sławno w porozumieniu w Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sławnie może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji w każdym
terminie poprzez zarządzenie, które podaje do publicznej wiadomości.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 40. Traci moc uchwała nr XIII/104/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 16 października 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno.
§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 42. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 43. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. W związku
z planowaną zmianą dotychczasowego systemu gospodarki odpadami, rada gminy zobowiązana jest do
przyjęcia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego od 2018r. Ze względu na
wzrost poziomów recyklingu w poszczególnych latach, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, planuje się wdrożyć nowoczesny system, który pozwoli
na zwiększenie ilości odpadów selektywnie zebranych, jednocześnie zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych.
Zmiana systemu gospodarki odpadami polegać będzie na:
- wyposażeniu wszystkich nieruchomości w komplet pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
wyposażony w system elektronicznej identyfikacji RFID (tzw. „czipy”);
- zakupie nowoczesnego pojazdu - śmieciarki wyposażonej w nowoczesne urządzenia umożliwiające pełny
monitoring poziomu segregacji każdej nieruchomości, w tym przede wszystkim określenia wagowego poziomu
udziału odpadów selektywnie zebranych w stosunku do masy wszystkich odpadów odebranych z danej
nieruchomości.
Przygotowany projekt Regulaminu określa także obowiązki i wymagania, jakie powinien spełniać właściciel
nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz postępowania z odpadami komunalnymi,
zawiera również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i wymagania dotyczące utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
Mając powyższe na uwadze należy podjąć stosowną uchwałę.
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