
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/279/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE 

z dnia 27 października 2022 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu 

Gminy Miasto Sławno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości każdą ilość 

segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (odpady pozostałe po segregacji) 

zgromadzonych w odpowiednich pojemnikach i workach: 

a) papier i makulaturę, 

b) tworzywa sztuczne, metale, i opakowania wielomateriałowe, 

c) szkło i opakowania szklane, 

d) bioodpady, 

e) odpady wielkogabarytowe, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (odpady pozostałe po segregacji); 

2. Pojemniki oraz worki na odpady komunalne udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach 

opłaty, o której mowa w § 1. 

3. Rodzaje, wielkość oraz kolor pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sławno. 

§ 3. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w następujący sposób: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (odpady pozostałe po segregacji): 

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz na tydzień; 
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2) papier: 

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie; 

b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

3) metale i tworzywa sztuczne: 

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

4) szkło: 

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie; 

b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie; 

5) bioodpady: 

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

2. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone z częstotliwością nie 

rzadziej niż sześć razy w roku metodą tzw. wystawek. 

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i mebli będzie prowadzony z częstotliwością nie rzadziej niż 

sześć razy w roku metodą tzw. wystawek. 

4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbywać się będzie zgodnie 

z harmonogramem, opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i udostępnionym właścicielom 

nieruchomości. 

5. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wszystkie odpady niesegregowane - odpady pozostałe 

po segregacji, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach lub workach ustawionych obok pojemników. 

6. Odebrane odpady komunalne przekazywane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom unieszkodliwienia, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku. 

§ 4. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na terenie nieruchomości 

następujących rodzajów odpadów komunalnych, przywiezionych przez właścicieli nieruchomości własnym 

środkiem transportu, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) zużyte baterie i akumulatory (akumulatory inne niż samochodowe i przemysłowe); 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, w ilości nie większej niż 2 m3 na 

/gospodarstwo domowe/rok; 

4) odpady wielkogabarytowe; 

5) zużyte opony w ilości 8 sztuk/gospodarstwo domowe/rok; 

6) rozpuszczalniki, resztki farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne; 

7) bioodpady; 

8) zużyte kartridże i tonery; 

9) papier i tektura; 

10) metale; 

11) tworzywa sztuczne; 

12) szkło i opakowania ze szkła; 
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13) opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, wielomateriałowe zmieszane 

odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, opakowania zawierające pozostałości po substancjach 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 

14) tekstylia i odzież, 

15) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry i inne odpady 

zawierające rtęć, 

16) środki ochrony roślin i opakowania po nich, 

17) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

18) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek 

wskazanych przez Gminę Miasto Sławno oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

19) zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek użyteczności 

publicznej wskazanych przez Gminę Miasto Sławno, oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, będą przyjmowane do Gminnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych wyłącznie od właścicieli/mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Miasto Sławno. 

§ 5. Ustala się, że: 

1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zorganizuje i wskaże odbiorca odpadów 

komunalnych. 

2. Sposób świadczenia usług przez prowadzącego gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych określi Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady powstające 

w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie przyjmuje się 

bezpłatnie odpadów w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sławnie: 

1) pisemnie; 

2) telefonicznie w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 

§ 7. Traci moc uchwała XXXIII/216/2021 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 18 listopada 2021r. 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2021 r. poz. 5406). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie 

 

Marzena Łużyńska 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/279/2022 

Rady Miejskiej w Sławnie 

z dnia 27 października 2022 r. 

REGULAMIN GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-17:00, 

- w soboty od 8:00-14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są: 

- od właścicieli/mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sławno - 

posegregowane odpady komunalne, 

3. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie. 

4. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane zmieszane odpady 

komunalne (kod odpadu 20 03 01) oraz odpady zawierające azbest. 

§ 3. PROCEDURA PRZYJĘCIA ODPADÓW 

1. Odpady przyjmowane są przez pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury: 

- zgłoszenie pracownikowi Punktu rodzaju dostarczanych odpadów, 

- sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów, 

- ważenie odpadów, 

- zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia 

odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres zameldowania osoby dostarczającej odpady (na 

postawie dowodu tożsamości), adres nieruchomości z której pochodzą odpady lub podanie miejsca 

wytworzenia odpadów, podpis osoby dostarczającej. 

- rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. 

§ 4. OBOWIĄZKI MESZKAŃCÓW/WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI 

1. Dostarczający odpady ma obowiązek podać dane, o których mowa w § 3 ust. 2. 

2. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym 

przez pracownika PSZOK i pod jego nadzorem. 

3. Dostarczane odpady powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do 

PSZOK. 

4. Odpady nie mogą być zmieszane z innymi odpadami ani nimi zanieczyszczone. 

5. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących 

pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację. 

6. Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są zobowiązane do: 

- przestrzegania zaleceń obsługi Punktu, 

- parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika PSZOK miejscach, 
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- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych 

źródeł ognia, 

- zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z oznaczeń. 

§ 5. ODMOWA PRZYJĘCIA ODPADÓW 

Pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia 

odpadów w następujących przypadkach: 

1) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców/właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

wskazują, że odpady mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej, 

2) w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych, 

3) dostarczenia odpadów nieposegregowanych, 

4) odmowy okazania dowodu tożsamości, 

5) odmowy podania przez dostawcę odpadów danych, o których mowa w § 3 ust. 2, 

6) zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, 

7) gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6. POZOSTAŁE UREGULOWANIA 

1. Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dzieci poniżej 12 roku życia mogą 

przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Punktu, iż wyładowane odpady nie są zgodne 

z deklarowanym kodem oraz nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem dostawca jest 

zobowiązany do załadunku i usunięcia odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

koszt własny. 

3. Każdy korzystający z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązany jest do 

zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
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