
 

 

UCHWAŁA NR XVI/263/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/170/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 

2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 

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 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr VIII/170/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. 

Śl. z dnia 18.09.2019 r., poz. 6329) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie 

prowadzone z częstotliwością: 

1) Dla nieruchomości zamieszkałych - zabudowy jednorodzinnej oraz domków letniskowych, lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku - odbiór 1 raz na 2 tygodnie; 

2) Dla nieruchomości zamieszkałych - budynków wielolokalowych - odbiór 3 razy w tygodniu, przy 

czym w uzasadnionych przypadkach i za zgodą właściciela nieruchomości możliwe jest zmniejszenie 

częstotliwości odbioru odpadów, z zastrzeżeniem, że w okresie od 1 listopada do 1 marca - odbiór 

odpadów nie może odbywać się rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie (od 

1 kwietnia do 31 października) - odbiór odpadów nie może odbywać się rzadziej niż raz na tydzień; 

3) Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - odbiór 

minimum 1 raz w miesiącu.”; 

2) W § 4 po pkt 5) dodaje się pkt 6) i 7) w brzmieniu: 
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„6) 1 raz na 2 tygodnie – dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie 

jednorodzinnej - odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, gromadzonych 

w pojemnikach, które odpowiadają parametrom określonym w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

7) 2 razy w tygodniu - dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie 

wielolokalowej - odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, gromadzonych 

w pojemnikach, które odpowiadają parametrom określonym w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.”; 

3) W § 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) 2 razy w tygodniu z budynków wielolokalowych.”; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Odbiorowi zmieszanych odpadów komunalnych, zgromadzonych w pojemnikach i workach 

określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza oraz 

odpadów wielkogabarytowych - podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję 

w sposób niezagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu. Ponadto odbiorowi zmieszanych odpadów 

komunalnych - podlegają tylko odpady udostępnione w otwartych boksach śmietnikowych zabudowy 

jednorodzinnej, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz udostępnione do odbioru 

odpady z budynków wielolokalowych, zgromadzone w boksach przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów, zsypach wewnątrzblokowych oraz pojemnikach zlokalizowanych na przyległych do 

nieruchomości placach gospodarczych z zastrzeżeniem § 9.”. 

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 01 stycznia 2020 r. 
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