Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/319/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 3 lipca 2017r. 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 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361, 2422)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/319/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Gmina Sławno zapewni wyposażenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w ramach wnoszonej
przez właścicieli tych nieruchomości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w pojemniki na odpady
segregowane i zmieszane, przy czym zapewnia się dla tych nieruchomości co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l lub pojemniki zbiorcze dla kilku domków letniskowych.”;
2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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 na terenie Gminy
Sławno.”;
3) uchyla się §17 i §19.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Od 01.04.2018r. Gmina Sławno planuje wdrożyć nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi,
który polegać będzie na odbiorze i transporcie odpadów przez Gminę, we własnym zakresie. Obecny zapis - art.
6c ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - W przypadku gdy rada gminy w drodze
uchwały, o której mowa w ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować
przetarg w trybie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.
zm.) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i
zagospodarowanie takich odpadów, uniemożliwia odbiór odpadów przez Gminę z nieruchomości
niezamieszkałych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji rady gminy. Podstawę prawną uchwalenia przedmiotowej uchwały stanowią przepisy art. 4 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z
późn. zm.).
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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