
 

 

UCHWAŁA NR XXII/223/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE 

z dnia 18 czerwca 2020 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 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 (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) 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 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 

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. 

2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. Określa się sposób świadczenia usług przez gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

4. 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 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Rozdział 2. 

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej bezpośrednio 

z nieruchomości, a w zabudowie wielorodzinnej z miejsc gromadzenia odpadów będą odbierane: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w nieograniczonej ilości, 
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2) odpady komunalne selektywnie zbierane (papier, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale 

i tworzywa sztuczne, bioodpady) – w nieograniczonej ilości, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w nieograniczonej ilości. 

2. Ustala się, iż w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej podmiot 

odbierający odpady komunalne będzie świadczył usługę bieżącej konserwacji, naprawy oraz wymiany 

uszkodzonych pojemników. Konserwacji będą podlegały pojemniki będące własnością podmiotu odbierającego 

odpady komunalne. Naprawie oraz wymianie pojemników, będą podlegały pojemniki uszkodzone z winy 

podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyposaży poszczególne 

nieruchomości w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, a w zabudowie jednorodzinnej 

dodatkowo w worki do selektywnej zbiórki odpadów. 

4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie świadczył usługę mycia 

i odkażania pojemników będących jego własnością z następującą częstotliwością: 

1) w I i IV kwartale roku - 1 raz na kwartał, 

2) w II i III kwartale roku - 1 raz w miesiącu. 

5. Ustala się następujące limity ilości odpadów, które w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, mieszkańcy zamieszkujący daną nieruchomość mogą 

przekazać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w ciągu roku: 

1) odpady: papier, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i tworzywa sztuczne, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte żarówki i świetlówki, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki, tekstylia i odzież, oleje i tłuszcze jadalne, a także odpady niebezpieczne, w tym: 

rozpuszczalniki, kwasy, alkalia; odczynniki fotograficzne; środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, 

insektycydy) i odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin; oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym 

mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i smarowe; farby, tusze, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz odpady opakowaniowe po farbach, tuszach, 

klejach, lepiszczach i żywicach; detergenty zawierające substancje niebezpieczne; smary, środki do 

konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz odpady opakowaniowe po smarach, 

środkach do konserwacji metali, drewna; odpady opakowaniowe zawierające substancje niebezpieczne, np. 

pojemniki po lakierach, aerozolach, tuszach, farbach drukarskich, tonerach; inne odpady niebezpieczne 

powstałe w gospodarstwie domowym - w nieograniczonej ilości, 

2) zużyte opony - w ilości do 4 sztuk na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - w zabudowie jednorodzinnej, w ilości 

do 1 Mg (1 tona) na jeden adres nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w przypadku 

nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w ilości do 1Mg (1 tony) na jeden lokal mieszkalny, którego 

zamieszkują mieszkańcy. 

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do umieszczania 

w workach odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, a w pojemnikach niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych. Worki i pojemniki z odpadami komunalnymi oraz odpady wielkogabarytowe należy 

wystawiać w miejscu zapewniającym łatwy dostęp dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, w sposób nie powodujący nadmiernej uciążliwości 

i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, a także w sposób niezakłócający ruchu pieszego 

i samochodowego, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych udostępnionym 

właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, ale nie wcześniej niż 

w dzień poprzedzający planowany odbiór, a najpóźniej do godziny 6.00 w dniu planowanego odbioru. 
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7. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne selektywnie zbierane 

pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy 

zamieszkujący daną nieruchomość winni umieszczać w pojemnikach znajdujących się w miejscach 

gromadzenia odpadów. 

8. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

w zabudowie wielorodzinnej należy wystawiać w miejscach gromadzenia odpadów, lub w ich bezpośrednim 

pobliżu, nie wcześniej niż w dzień poprzedzający planowany odbiór odpadów, a najpóźniej do godziny 6.00 

w dniu planowanego odbioru odpadów, w terminach określonych w harmonogramie udostępnionym 

właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Odpady należy gromadzić 

w sposób nie powodujący nadmiernej uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób 

trzecich, a także w sposób niezakłócający ruchu pieszego i samochodowego. 

9. Właściciele lub Zarządcy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w celu realizacji usługi 

odbierania odpadów komunalnych mogą udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne klucze, 

kody lub piloty do miejsc gromadzenia odpadów. 

10. Odpady komunalne wyszczególnione w ust. 5 pkt 1 - 3 pochodzące z nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy, z zabudowy jednorodzinnej oraz z zabudowy wielorodzinnej winny być dostarczone 

do GPSZOK przez zamieszkujących daną nieruchomość we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

w godzinach otwarcia punktu. 

Rozdział 3. 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

§ 3. 1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy, z zabudowy jednorodzinnej: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na dwa tygodnie, 

2) odpady selektywnie zbierane: papier, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i tworzywa 

sztuczne - 1 raz w miesiącu, 

3) odpady selektywnie zbierane: bioodpady: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w miesiącu, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku. 

2. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy, z zabudowy wielorodzinnej: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w tygodniu, 

2) odpady selektywnie zbierane: papier, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i tworzywa 

sztuczne - 1 raz w tygodniu, 

3) odpady selektywnie zbierane: bioodpady: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 2 razy w tygodniu, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w tygodniu, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz w miesiącu, 

3. Odpady wymienione w § 2 ust. 5 pkt 1 - 3, przekazywane do GPSZOK przez mieszkańców będą 

odbierane z GPSZOK przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na bieżąco. 

4. Harmonogram odbioru bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych 

wymienionych w § 2, ust. 1 pkt od 1 do 3 tj. odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) 

i odpadów komunalnych selektywnie zbieranych będzie opracowany i przedstawiony właścicielom 

nieruchomości przez uprawnionego przedsiębiorcę, który został wyłoniony w drodze postępowania 

przetargowego na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławków. 
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5. 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 Odpadami), 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Sławkowa oraz w prasie lokalnej - „Kurier Sławkowski". 

Rozdział 4. 

Sposób świadczenia usług przez gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

§ 4. 1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Sławkowie przy 

ul. gen. Józefa Hallera. 

2. Transport odpadów do GPSZOK zapewnia mieszkaniec zamieszkujący daną nieruchomość lub 

właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. GPSZOK będzie świadczyć usługi w następujących dniach i godzinach: wtorek 1200 ÷ 1900, środa 800 ÷ 

1400, czwartek 1200 ÷ 1900, piątek 800 ÷ 1400 sobota 800 ÷ 1400. 

4. GPSZOK przyjmuje od zamieszkujących daną nieruchomość, nieodpłatnie odpady wymienione w § 2 

ust. 5, pkt 1 - 3 i w ilościach wskazanych w § 2 ust. 5, pkt 1 - 3, po okazaniu przez zamieszkującego daną 

nieruchomość dowodu uiszczenia bieżącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela 

nieruchomości. 

5. Mieszkaniec zamieszkujący daną nieruchomość winien dostarczać odpady komunalne do GPSZOK 

posegregowane na poszczególne frakcje, o których mowa w § 2, ust. 5 pkt 1 - 3, a po zważeniu na wadze przez 

obsługującego punkt winien przeładować przedmiotowe odpady do pojemnika wskazanego przez personel 

obsługujący punkt. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

§ 5. 1.  W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właściciela nieruchomości lub przez prowadzącego Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, mieszkaniec zamieszkujący daną nieruchomość lub właściciel nieruchomości może 

w terminie 7 dni roboczych od 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 Odpadami, 

w godzinach pracy urzędu (tel. 32 293 15 52 wew. 244), 

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. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 6. 1. Traci moc uchwała nr XL/287/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 sierpnia 2017 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. 
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3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa 

śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Łukasz Hofler 
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