
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik 

o określonej pojemności 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić: 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 26 marca 2015 r., poz. 1762), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  

uchwałą Nr XIII/280/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki 

za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 21 grudnia 2015 r., poz. 7411) oraz oraz 

uchwałą nr XV/368/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określenia 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki 

za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 marca 2016 r., poz. 1785) 
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

Uchwała Nr V/90/2015 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 18 marca 2015 r. 

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
1) 

 oraz art. 6j ust. 1, 3, 4 i 6k ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
2) 

 

po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(tekst jednolity. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
3) 

 na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale. 

§ 2a. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.).
4) 5) 

 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w wysokości 12,00 zł, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane 

i odbierane.
6) 

 

§ 4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 20,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny 

zbierane i odbierane.
7) 

 

                                                      
1) 

Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. 2016 r. poz 446 z późn. zm. 
2) 

Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. 2016 r. poz 250 z późn. zm. 
3) 

Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. 2016 r. poz 1817 z późn. zm. 
4) 

Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. 2016 r. poz 785 z późn. zm. 
5) 

Dodany przez § 1 Uchwały Nr XV/368/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za 

pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 marca 2016 r., poz. 1785), który wszedł w życie 1 lipca 

2016 r. 
6) 

W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1) Uchwały Nr XIII/280/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 

16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 

2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 21 grudnia 2015 r., poz. 7411), 

który wszedł w życie 5 stycznia 2016 r. 
7) 

W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2) Uchwały Nr XIII/280/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 

16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 

2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 21 grudnia 2015 r., poz. 7411), 

który wszedł w życie 5 stycznia 2016 r. 
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§ 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny 

zbierane i odbierane w wysokości: 

1. pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m
3 
- 24,10 zł, 

2. pojemnik o pojemności 0,24 m
3 
- 31,92 zł, 

3. pojemnik o pojemności 1,1 m
3 
- 84,34 zł, 

4. pojemnik o pojemności 3 m
3 
- 507,74 zł, 

5. pojemnik o pojemności 4 m
3 
- 548,06 zł, 

6. pojemnik o pojemności 5 m
3 
- 590,15 zł, 

7. pojemnik o pojemności 7 m
3 
- 709,02 zł, 

8. prasokontener o pojemności 7 m
3 

- 1.063,53 zł + 100,00 zł za każdy dodatkowy m
3 

za prasokontener 

o pojemności od 8 m
3 
do 32 m

3.
 

§ 6. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób 

selektywny zbierane i odbierane w wysokości: 

1. pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m
3 
- 42,18 zł, 

2. pojemnik o pojemności 0,24 m
3 
- 55,86 zł, 

3. pojemnik o pojemności 1,1 m
3 
- 147,60 zł, 

4. pojemnik o pojemności 3 m
3 
- 888,55 zł, 

5. pojemnik o pojemności 4 m
3 
- 959,11 zł, 

6. pojemnik o pojemności 5 m
3 
- 1.032,76 zł, 

7. pojemnik o pojemności 7 m
3 
- 1.240,79 zł, 

8. prasokontener o pojemności 7 m
3 

- 1.861,18 zł + 175,00 zł za każdy dodatkowy m
3 

za prasokontener 

o pojemności od 8 m
3 
do 32 m

3.
 

§ 7. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty określonej w § 3 lub 4. 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości, o określonej 

pojemności oraz stawki opłaty określonej w § 5 lub 6. 

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i w części 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi sumę opłat 

obliczonych zgodnie z § 3 lub 4 i § 5 lub 6. 

§ 8. Traci moc Uchwała nr XXII/440/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

07.04.2014 r. poz. 2122). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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