
 

 

UCHWAŁA NR XIV/121/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629, z 2019 r. 

poz. 730, poz. 1403, poz. 1579), Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez 

właścicieli tych nieruchomości, w szczególności:  

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwość ich odbierania; 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. W zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są odpady określone w § 3 ust. 1. oraz 

przyjmowane do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady określone w § 5 ust. 1. 

Z nieruchomości niezamieszkałych w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odbierane są odpady zgodnie ze złożoną deklaracją. 

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są w każdej ilości:  

1) papier 

2) szkło 

3) tworzywa sztuczne i metale 

4) ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

5) odpady niesegregowane (zmieszane) 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
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2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są ponadto do selektywnego zbierania powstających 

w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków 

i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych 

opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 

3. Z terenu nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkańcy 1 raz w miesiącu, tj. w ostatni piątek 

miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu do przedsiębiorcy, odbierane są meble i inne odpady 

wielkogabarytowe. W zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę odpady te odbierane sią w ilościach 

wskazanych w § 5. ust 1.  

4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą przekazywać odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny, wymienione w ust. 1. i 2. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych- za wyjątkiem odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 

5. Odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone mogą być składowane w przydomowych 

kompostownikach. 

6. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Darłowo. 

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:  

Rodzaj nieruchomości 

Rodzaj odpadów 

niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne 

tworzywa 

sztuczne i 

metale 

szkło 
papier i 

makulatura 

odpady ulegające 

biodegradacji ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

bioodpadów 

zamieszkałe  

jednorodzinn

e 

1 raz w tygodniu 

nie rzadziej niż 1 raz na 2 

tygodnie 

1 raz na 2 tygodnie 

wielolokalow

e 

1 raz na 2 tygodnie 

od listopada do 

marca i 1 raz w 

tygodniu od 

kwietnia do 

października 

gastronomia 

1 raz w tygodniu 

od września do 

czerwca 

nie rzadziej niż 1 

raz na 2 tygodnie 

3 razy w 

tygodniu od 

lipca do sierpnia 

hotelarstwo 

1 raz w tygodniu 

od września do 

czerwca 

2 razy w 

tygodniu od 

lipca do sierpnia 

zużycie wody 

ponad 2000 m3 

rocznie 3 razy w 

tygodniu od 

lipca do sierpnia 

inne 
1 raz w tygodniu 
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nieruchomości, na których 

znajduje się domek letniskowy 

lub nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

1 raz na 2 

tygodnie od 

października do 

maja 

1 raz w tygodniu 

od czerwca do 

września 

§ 5. 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonym przez Miasto 

Darłowo odbierane są w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady komunalne:  

Rodzaj odpadów 
Nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości w 

części zamieszkałe oraz w części niezamieszkałe (z 

części zamieszkałej) 

papier (makulatura) 

w każdej ilości 

tworzywa sztuczne 

szkło 

metale i złom 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe  

bioodpady 

odpady zielone 

odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych 

zużyte baterie i akumulatory 

przeterminowane leki i chemikalia 

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu ppziomu substancji we krwi, w 

szczegóolności igieł i strzykawek 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
do 3 m³ rocznie budownictwo jednorodzinne/ do 2,5 

m³ na lokal w nieruchomościach wielolokalowych 

zużyte opony do 4 rocznie 

odpady budowlane i rozbiórkowe 
do 3 m³ rocznie budownictwo jednorodzinne/ do 2,5 

m³ na lokal w nieruchomościach wielolokalowych 

2. Pracownik obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma prawo odmówić 

przyjęcia odpadów, wymienionych w ust. 1, jeżeli ich ilości wskazują na to, że nie zostały wytworzone 

w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami zebranymi selektywnie. 

3. Oddający odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady, 

2) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki 

informacyjne lub pracowników obsługi punktu, 
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3) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 

natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa. 

4. Burmistrz Miasta Darłowo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Darłowo 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, wykaz odbieranych w nim rodzajów odpadów oraz terminy i godziny jego funkcjonowania. 

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

komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, skargi należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Darłowie, 

ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo w formie: 

a) pisemnej, 

b) telefonicznej- 94-314-22-23 do 26 wew. 231 

c) elektronicznej na adres: odpady@darlowo.pl .  

2. Dokonując zgłoszenia należy podać: 

1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

2) datę wystąpienia nieprawidłowości, 

3) opis nieprawidłowości. 

3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie 

 

Czesław Woźniak 
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