
 

 

UCHWAŁA NR XXII/222/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławków 

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 2020 roku, poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.), 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 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławków wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) 5 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.”; 

2) w § 6 skreśla się ust. 5, 

3) w § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„odpady komunalne selektywnie zbierane na terenie zabudowy wielorodzinnej: metale i tworzywa 

sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, papier, bioodpady należy gromadzić 

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.”; 

4) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„odpady komunalne selektywnie zbierane na terenie zabudowy jednorodzinnej: metale i tworzywa 

sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, papier należy gromadzić w przeznaczonych 

do tego celu workach i przygotować do odbioru w terminach określonych w harmonogramie lub 

samodzielnie dostarczyć do GPSZOK.”; 

5) w § 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi bioodpady należy w pierwszej 

kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, 

a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, 

gromadzić w przeznaczonym do tego celu worku lub pojemniku i przygotować do odbioru przez 

uprawnionego przedsiębiorcę w terminach określonych harmonogramem.”; 

6) w § 16 skreśla się ust. 1 oraz  ust. 3, 

7) w § 17 skreśla się ust. 2, 

8) w § 18: 

a) skreśla się ust. 2, ust. 3 oraz ust. 5, 

b) w ust. 4 skreśla się pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Łukasz Hofler 
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