UCHWAŁA NR XXV/131/2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/148/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.250), po zaciągnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/148/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 grudnia 2012
r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 716) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;
4) pojemniki na odpady o pojemności 360 l;
5) pojemniki na odpady o pojemności 400 l;
6) pojemniki na odpady o pojemności 660 l;
7) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;
8) pojemniki na odpady o pojemności 2500 l;
9) kontenery o pojemności od 3 m3 do 10 m3;
10) pojemnik z tworzywa sztucznego oznaczony odpowiednim kolorem w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego;
11) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l;
12) worki z folii LDPE o pojemności od 100 do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami i opisane w
stosunku do każdego rodzaju odpadu zebranego selektywnie z przeznaczeniem na: a.papier i makulaturę,
b.tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, c.szkło, d.odpady zielone ulegające
biodegradacji.”.
2. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pojemniki lub worki, o których mowa w rozdziale III należy umieszczać na terenie nieruchomości z
której zbierane są odpady, w miejscu wyodrębnionym posiadający równą i utwardzoną nawierzchnię,
zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota, bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru na wjeździe na
nieruchomość lub chodnik przed wejściem na nieruchomość. Dopuszcza się także wjazd na teren
nieruchomości w celu odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach.”.
3. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pojemniki lub worki należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.”.
4. Po §7 dodaje się §7a w brzmieniu: "7a. Pojemniki usytuowane na drogach i w miejscach publicznych
powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego."
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5. §8 ust. 13 otrzymuje brzmienie: "13) Odbieranie selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych:
papieru, tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma), metali, tworzyw sztucznych w tym butelek
plastikowych (PET), szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych, zebranych w
specjalistycznych workach z folii lub pojemnikach będzie następowało z posesji oraz może być przekazane do
ogólnie dostępnych dla wszystkich mieszkańców punktów selektywnego zbierania odpadów ( dzwony, kosze)
zlokalizowanych na terenie miasta."
6. §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe lub
przydomowe oczyszczalnie ścieków obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób
systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.”.
§ 9. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściciele nieruchomości o których mowa w § 9 ust. 1, obowiązani są do pozbywania się
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej raz w roku. Jeżeli nieruchomość wyposażona
jest w przydomową oczyszczalnię ścieków, właściciel nieruchomości obowiązany jest oczyszczać ją
minimum raz na dwa lata.”.
7. § 13 ust. 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i innych
miejscach publicznych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sławnie
/-/ Edyta Szczygielska
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Uzasadnienie
Niniejsze zmiany w uchwale ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. Sławno
wynikają:
1.W aktualnie obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno
ustalono nie wszystkie pojemności pojemników wykorzystywanych do odbioru odpadów komunalnych.
2.Zgodnie z zarządzeniem pokontrolnym z dnia 08 grudnia 2015r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, organ został zobowiązany do określenia zasad rozmieszczania pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych.
3.Zmiany dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych wynikają z realnych potrzeb opróżniania
zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. W aktualnie obowiązującym
Regulaminie częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych jest zbyt częsta.
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