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 ust. 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, z 2018 r., poz. 650),
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) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów,
obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, takich jak:
tworzywa sztuczne i metal - co najmniej raz w miesiącu, szkło - co najmniej raz na kwartał, papier i tektura
co najmniej raz na kwartał.”;
2) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów,
obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, takich jak:
tworzywa sztuczne i metal - co najmniej raz w miesiącu, szkło - co najmniej raz na kwartał, papier i tektura
co najmniej raz na kwartał.”.
§ 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
Po analizie ilości odebranych segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ciągu
ostatnich miesięcy, zaobserwowano mniejszą ilość odebranego szkła, w stosunku do ilości odebranych
pozostałych odpadów.
Wobec powyższego należało zmniejszyć częstotliwość odbioru wyżej wymienionych odpadów, tj. szkło - co
najmniej raz na kwartał.
Zgodnie z 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) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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