


Powiat sławieński 

W skład powiatu wchodzą: 

Sławno 13.322 (15,83 km²) mieszkańców jest położone nad rzeką 

Wieprzą, około 20 km od wybrzeża Bałtyku na Równinie Słupskiej. 

Darłowo – 14.442 mieszkańców (20,21 km²) – to nadbałtyckie miasto w 

województwie zachodniopomorskim, leżące na skraju Pobrzeża 

Słowińskiego w dolinie rzeki Wieprza i rzeki Grabowa. 

Gminy wiejskie: 

Sławno 8802 mieszkańców 

Darłowo 7603 mieszkańców, 

Postomino 6986 mieszkańców, 

Malechowo 6599 mieszkańców, 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dar%C5%82owo
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awno_(gmina_wiejska_w_wojew%C3%B3dztwie_zachodniopomorskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dar%C5%82owo_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Postomino_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malechowo_(gmina)


Jak żyjemy 

• W powiecie dominuje turystyka, głównie w Darłowie, znaczącym ośrodku 

ruchu turystycznego, z kąpieliskiem w nadmorskiej dzielnicy Darłówko, 

w Dąbkach i Jarosławcu. Darłowo posiada port rybacki i handlowy, gdzie 

istnieje stocznia remontowa, zakłady przetwórstwa rybnego, wytwórnia 

sieci rybackich, przemysł przetwórstwa spożywczego, metalowy (odlewnia 

żeliwa) i drzewny (fabryka mebli). 

• W Sławnie przemysł drzewny i spożywczy. Na terenach wiejskich rolnictwo i 

leśnictwo. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dar%C5%82%C3%B3wko
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85bki_(wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82awiec_(wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie)


O nas 

Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i została 
zarejestrowana 23 lutego 1993 r. 

Udziałowcami spółki są: gmina miasto Sławno, gmina Sławno, gmina miasto 
Darłowo oraz gmina Darłowo. 



Czym się zajmujemy? 

ZGO 

ZGM 

ZUK 

W Sławnie nieustannie podnosimy standardy 

Najbardziej angażującym i najważniejszym zadaniem MPGKiM w Sławnie pozostaje gospodarka odpadami. Jednak spółka realizuje 

znacznie więcej zadań. Wszystkim im przyświeca jeden cel: dobro mieszkańców regionu. 

 

MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie świadczy usługi w zakresie: 

• kompleksowego odbioru i zagospodarowania odpadów,  

• letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników miejskich wraz z terenami zielonymi,  

• administrowania budynkami i lokalami komunalnymi 

• zarządzania Cmentarzem 



Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie 
odpadów 

• Odbiór i zagospodarowanie odpadów z całego powiatu sławieńskiego 
• Instalacja komunalna 
• PSZOK 













Letnie i zimowe utrzymanie dróg 
i chodników miejskich wraz z 
terenami zielonymi 

• Utrzymanie dróg i ciągów pieszych oraz porządku w mieście Sławno 
odbywa się przy użyciu nowoczesnego sprzętu 

• Podejmowane działania są realizowane w sposób ekologiczny  















Administrowanie budynkami i lokalami 
komunalnymi 
 











Zarządzanie Cmentarzem 

• Kompleksowa inwentaryzacja cmentarza 
• Wdrożenie nowoczesnego oprogramowanie do zarządzania cmentarzem  
• Analiza zaległych opłat i egzekwowanie należności 





Działalność pozastatutowa 

• Działalność charytatywna  
• Działalność promująca sport i wychowanie młodzieży 
• Wielokrotne nagrody za wyniki 





Dziękuję za uwagę 


