
 

 

UCHWAŁA NR LVI/466/2022 

RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIV/120/219 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549, 

poz. 1768), Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo, wprowadza się następujące zmiany: 

1. §2 ust. 1 dodaje się literę aa) w brzmieniu: 

„aa) szkło,”. 

2. §6 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„7) pojemniki do segregacji przeznaczone na tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier i tektura: 

a) o pojemności: 120l, 240l, 360l, 

b) 2 - kołowe; 

c) wykonane z tworzywa sztucznego, 

d) posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów 

przeznaczonych do odbioru odpadów, 

e) które powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 840 lub posiadać deklarację 

zgodności wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności;”. 

2. §6 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować worki i pojemniki oznaczone odpowiednim 

kolorem i napisem dla każdej frakcji osobno: 

1) papier i tektura –kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier”, 

2) szkło –kolor zielony, oznaczony napisem „Szkło”, 

3) metale i tworzywa sztuczne –kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –kolor brązowy, 

oznaczony napisem „Bio”, 

5) odpady niesegregowane (zmieszane) - kolor czarny,”. 
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3. §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, odbywa się w sposób systematyczny, zapobiegający 

przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, 

z zachowaniem następującej częstotliwości: 

1) z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, nie częściej niż raz w tygodniu, 

2) z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej raz na tydzień, 

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) gastronomia i hotelarstwo raz w tygodniu, w okresie od lipca do sierpnia - nie rzadziej niż raz 

w tygodniu i nie częściej niż trzy razy w tygodniu, 

b) pozostałe nieruchomości nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, nie częściej niż raz w tygodniu”. 

4. Do §10 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Odbiór papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła 

oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbywa się 

w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu 

i zaśmiecaniu terenu przyległego z zachowaniem następującej częstotliwości: 

1) z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż raz na dwa tygodnie, 

2) z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej raz w tygodniu, 

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) gastronomia i hotelarstwo nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż raz na dwa tygodnie, 

w okresie od lipca do sierpnia - nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż raz w tygodniu, 

b) pozostałe nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie częściej niż raz na dwa tygodnie”. 

5. §16 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Strefa I - całkowity zakaz hodowli, obejmuje teren Darłówka oraz centrum Darłowa i osiedli 

budownictwa wielorodzinnego oraz budownictwa jednorodzinnego o skoncentrowanej zabudowie, 

z następującymi ulicami: Marii Curie-Skłodowskiej, Szpitalna, Fryderyka Chopina, Mieczysława 

Karłowicza, Ogrodowa, Rynkowa, Mikołaja Kopernika, Karola Kurpińskiego, Józefa Wybickiego, 

Witolda Lutosławskiego, Ignacego Paderewskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Feliksa 

Nowowiejskiego, Władysława Żeleńskiego, Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, 

Księżnej Zofii, Jana z Maszewa, Henryka Wieniawskiego, Królowej Jadwigi, Św. Gertrudy, 

Księżnej Anny, Króla Eryka Pomorskiego, Ojca Damiana Tynieckiego na odcinku od Baszty do 

skrzyżowania z ul. Kazimierza Pułaskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza Jerzego 

Popiełuszki, Aleja Jana Pawła II, Polna, Kazimierza Pułaskiego, Emilii Plater, generała Władysława 

Andersa, Leopolda Okulickiego, generała Stanisława Maczka, Żwirki i Wigury, Józefa Bema, 

generała Stanisława Skalskiego, majora Hubala, majora Henryka Sucharskiego, generała Stefana 

Roweckiego, Zamkowa, Podzamcze, Młyńska, Hotelowa, Krótka, Powstańców Warszawskich, plac 

Tadeusza Kościuszki, Ratuszowa, Pocztowa, Franciszkańska, Kościelna, Wenedów, Rzemieślnicza, 

Wałowa, Romualda Traugutta, Zielona, Okrężna, Sami Swoi, Szkolna, Morska, Marii 

Konopnickiej, Artura Grottgera, Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Juliana Fałata, Adolfa 

Dygasińskiego, Józefa Chełmońskiego, Stanisława Dulewicza, Sportowa, Hieronima Fiodorowa, 

Wiosenna, Letnia, Fiołkowa, Chabrowa, Nagietkowa, Makowa, Flisacka, Ścienna, Kowalska, Aleje 

Wojska Polskiego - na odcinku od mostu na rzece Wieprzy do przejazdu Kolejowego, 1 - go Maja, 

Nadbrzeżna, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Bogusława X, Stanisława Wyspiańskiego,”. 

6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 
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7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie 

 

Czesław Woźniak 
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