
 

 

UCHWAŁA NR LVI/467/2022 

RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 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. 6r ust. 3 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/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 wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 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. 

2. 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, 
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b) pozostałe nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie częściej niż raz na dwa tygodnie”.. 

2. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. 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 poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
do 500 kg rocznie budownictwo jednorodzinne/ do 350 

kg na lokal w nieruchomościach wielolokalowych 

zużyte opony do 4 rocznie 

odpady budowlane i rozbiórkowe 
do 500 kg rocznie budownictwo jednorodzinne/ do 400 

kg na lokal w nieruchomościach wielolokalowych 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

§ 3. 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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