UCHWAŁA NR XL/287/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE
z dnia 30 sierpnia 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
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 roku,
poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr LIII/533/10 Rady Miejskiej
w Sławkowie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Sławków w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia
3 listopada 2010 roku Nr 235, poz. 3499), Rada Miejska w Sławkowie
uchwala
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sławków i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Rozdział 2.
Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ze stanowisk selektywnej zbiorki odpadów komunalnych będą odbierane:
1) zmieszane odpady komunalne – w nieograniczonej ilości,
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady
opakowań wielomateriałowych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady ulegające
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, odpady zielone) – w nieograniczonej ilości,
3) odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – w nieograniczonej ilości.
2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą z terenów zabudowy jednorodzinnej, w nieograniczonej ilości,
bezpośrednio z nieruchomości, odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (odpady z papieru, w tym
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
odpady opakowań wielomateriałowych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła).
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3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych będą odbierane następujące
odpady:
1) przeterminowane leki,
2) chemikalia,
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) zużyte żarówki i świetlówki,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) zużyte opony,
– w nieograniczonej ilości.
4. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą
odbierane z gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, w ilości: 1 m3 na nieruchomość w zabudowie
jednorodzinnej, w przypadku nieruchomości wielolokalowej – w ilości 1 m3 na lokal.
5. Właściciele nieruchomości obowiązani są wystawiać pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów
przed teren nieruchomości do drogi publicznej, w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla uprawnionego
przedsiębiorcy najpóźniej do godziny 6.00, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów
komunalnych udostępnionym właścicielom nieruchomości przez jednostkę wywozową.
6. Właściciel nieruchomości przekazuje na stanowiska selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 ÷ 3, we własnym zakresie i na własny koszt.
Rozdział 3.
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 3. 1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane - ze stanowisk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - minimum 1 raz
w tygodniu,
2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone - ze stanowisk selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych - 1 raz w tygodniu, a w okresie od kwietnia do października - 2 razy w tygodniu,
3) frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady
opakowań wielomateriałowych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła):
a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w miesiącu,
c) nieruchomości niezamieszkałe - 1 raz w miesiącu.
4) odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - ze stanowisk selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych - 1 raz w miesiącu,
5) odpady w postaci: zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów (w tym opakowania i pozostałości:
olejów mineralnych i syntetycznych, rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, aerozolach, środkach ochrony
roślin, nawozach, środkach chemicznych, środkach do impregnacji drewna), zużytych żarówek
i świetlówek, przeterminowanych lekarstw, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych
opon, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - z gminnego
punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych - nie rzadziej niż 1 raz w roku.
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2. Harmonogram odbioru bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych, odpady ze szkła, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła) będzie opracowany i przedstawiony właścicielom nieruchomości praz uprawniony
podmiot, który został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
3. Szczegółowe informacje o terminach zbiórki odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta
Sławkowa przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Łosińskiej 1 (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), na
stronie internetowej Urzędu Miasta Sławkowa http://www.slawkow.pl oraz ogłoszeń w obrębie stanowisk
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Rozdział 4.
Sposób świadczenia usług przez gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych
§ 4. 1. Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych zlokalizowany jest w Sławkowie przy
ul. gen. Józefa Hallera.
2. Transport odpadów do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zapewnia
odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych będzie świadczyć usługi w dniach i godzinach: wtorek
1200 ÷ 1600, środa 800 ÷ 1200, czwartek 1200 ÷ 1600, sobota 800 ÷ 1200.
4. Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych przyjmuje od mieszkańców nieodpłatnie następujące
odpady: zużyte baterie i akumulatory, chemikalia (w tym opakowania i pozostałości po olejach mineralnych
i syntetycznych, rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, aerozolach, środkach ochrony roślin, nawozach,
środkach chemicznych, środkach do impregnacji drewna), zużyte żarówki i świetlówki, przeterminowane
lekarstwa, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlano-remontowe
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
5. Osoba dostarczająca do gminnego punktu zbiorki odpadów niebezpiecznych odpady, o których mowa
w ust. 4, zobowiązana jest przeładować oddawane odpady do pojemnika wskazanego przez personel
obsługujący punkt.
Rozdział 5.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właściciela nieruchomości lub przez prowadzącego gminny punkt zbiórki odpadów
niebezpiecznych, mieszkaniec lub właściciel nieruchomości może w terminie 7 dni roboczych o zaistnienia
zdarzenia zgłosić o mających miejsce nieprawidłowościach.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości dokonuje się w następujący sposób:
1) pisemnie pocztą na adres Urzędu Miasta Sławkowa, Rynek 1, 41 - 260 Sławków lub osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta Sławkowa, Rynek 1, pok. 11,
2) telefonicznie do Urzędu Miasta Sławkowa, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w godzinach pracy urzędu (tel. 32 293 15 52),
3) e-mailowo na adres poczty elektronicznej odpady@slawkow.pl .
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) wskazanie adresu nieruchomości - jeżeli zgłoszenie dotyczy niewłaściwego świadczenia usług odbioru
odpadów przez przedsiębiorcę,
2) dane osobowe zgłaszającego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy lub e-mail),
3) opis zdarzenia.
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Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Traci moc uchwała nr XXIX/205/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 20 października
2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Marta Rus
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UZASADNIENIE

W związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1289) – zwana dalej ucipg, gmina ma obowiązek przyjąć
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Ww. uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wzoru deklaracji, w tym warunków i trybu jej składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania jej zapisów do wymogów
wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z dnia 4 stycznia 2017 roku, poz. 19).
Na podstawie przepisów art. 6r ust. 3c ucipg projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu (pismo z dnia 13 lipca 2017
roku, znak: NS/HK.4525.37.1185/2017.KR).
Projekt uchwały podlegał konsultacjom zgodnie z Zarządzeniem Nr RZ-84/2017 Burmistrza
Miasta Sławkowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie poddania konsultacjom projektu uchwały,
w związku z Uchwałą Nr III/533/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Sławków w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W wyniku przeprowadzonych konsultacji,
w wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne opinie i uwagi do projektu ww. uchwały.
Wobec powyższego przyjęcie uchwały przez Radę Miejską w Sławkowie jest zasadne.
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