UCHWAŁA NR LII/361/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, 2232) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bezpośrednio z nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) papier i tektura,
b) metale i tworzywa sztuczne,
c) szkło,
d) odpady wielkogabarytowe – wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
2. Zbieranie pozostałych frakcji odpadów komunalnych odbywa się na zasadach określonych w § 9 oraz w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno.
§ 2. 1. Gmina zapewni wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w pojemniki
zaopatrzone w system elektronicznej identyfikacji RFID (tzw. „czipy") służące do zbiórki zmieszanych
odpadów komunalnych oraz do selektywnej zbiórki odpadów następujących frakcji: papier i tektura, metal i
tworzywa sztuczne, szkło. Kolory pojemników odpowiadają poszczególnym frakcjom odpadów. Pojemność
pojemników wynosi od 120 l do 1100 l.
2. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest
obowiązkiem właściciela nieruchomości.
§ 3. W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady, że odpady zostały zebrane niezgodnie z
zasadami selektywnej zbiórki określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sławno, przypadek ten zostanie udokumentowany, zaś odpady nie zostaną odebrane.
§ 4. Ustala się, że z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
należy odebrać odpady wskazane w §1 ust. 1, w ilości wynikającej ze złożonej przez właściciela nieruchomości
deklaracji.
§ 5. 1. Przed wrzuceniem odpadów (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) do pojemnika
należy opróżnić i zgnieść opakowanie w celu zmniejszenia jego objętości.
2. Odpadów nie należy wrzucać do pojemnika w workach lub kartonach.
§ 6. 1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się z następującą
częstotliwością:
1) odpady zmieszane:
a) w okresie od 1 września do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na miesiąc,
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b) w okresie od 1 maja do 31 sierpnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) w budynkach wielolokalowych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) odpady zbierane w sposób selektywny:
a) szkło, papier i tektura, metal i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Odpady zielone należy kompostować na terenie nieruchomości lub przekazywać do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
§ 7. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się z następującą
częstotliwością:
1) odpady zmieszane z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2) odpady zebrane selektywnie z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne - nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbywa się z następującą częstotliwością:
1) odpady zmieszane nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 1 do 30 kwietnia i od 1 września do 31
października oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 maja do 31 sierpnia;
2) odpady zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
§ 9. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest zamieszczany na stronie internetowej Gminy
Sławno oraz dostępny w Urzędzie Gminy Sławno.
§ 10. Odpady zebrane selektywnie, niewymienione w §1 ust. 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych
przekazują w następujący sposób:
1) przeterminowane leki do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek i placówek służby zdrowia lub
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe do punktów zbiórki zlokalizowanych na
terenie placówek oświaty oraz na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości do 2 m3
/gospodarstwo domowe/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego (czysty
gruz) i odpadów ceramicznych budowlanych,
4) zużyte opony samochodowe do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 11. Ustala się, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, mogą nieodpłatnie przekazać do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujące frakcje odpadów: papier i tektura, metale i
tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, odpady zielone.
§ 12. 1. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we
własnym zakresie i na własny koszt.
2. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów Gmina Sławno
podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Sławno oraz w Urzędzie Gminy Sławno.
3. Pracownik obsługujący punkt selektywnej zbiórki odpadów może odmówić przyjęcia odpadów
w przypadku gdy:
1) dostarczone zostaną odpady zawierające azbest,
2) dostarczone zostaną zmieszane odpady komunalne,
3) dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
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4) właściciel nieruchomości zamieszkałej dostarczy odpady w ilości wskazującej na pochodzenie z innego
źródła niż gospodarstwo domowe.
4. Przyjęcie odpadów do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych możliwe jest wyłącznie dla
mieszkańców, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
Urzędzie Gminy Sławno.
5. Każdorazowe dostarczenie odpadu przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych będzie potwierdzone dokumentem - kartą przyjęcia odpadu wystawioną przez
pracownika obsługującego.
6. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
ma obowiązek rozładowania odpadów i umieszczenia w miejscu oraz w sposób wskazany przez pracownika
obsługującego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 13. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbiera wyłącznie te odpady, które są umieszczone
w pojemnikach, o których mowa w §2.
2. W dniu odbioru odpadów komunalnych określonym w harmonogramie odbioru odpadów należy
zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne.
3. Zamknięta furtka we wnęce ogrodzenia lub niewystawienie pojemnika przed bramę posesji może
skutkować brakiem odbioru odpadów w wyznaczonym dniu.
§ 14. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sławno, ul. Marii CurieSkłodowskiej 9, 76-100 Sławno:
1) pisemnie,
2) osobiście lub telefonicznie pod nr 59-810-67-04 lub 59-810-67-03, w dniach pracy Urzędu Gminy Sławno,
3) elektronicznie na adres poczty email: odpady@gminaslawno.pl,
- w ciągu 3 dni od zaistniałego zdarzenia.
§ 15. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub
unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 17. Traci moc uchwała nr XIII/105/2015 Rady Gminy Sławno z dnia 16 października 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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Uzasadnienie
W związku z planowaną zmianą dotychczasowego systemu gospodarki odpadami, rada gminy zobowiązana
jest do ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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.
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
należy podjąć stosowną uchwałę.
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