
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów 

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 2019 r., poz. 1461) 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić: 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 września 2019 r., poz. 6329), z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 grudnia 2019 r., 

poz. 8288). 
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Agnieszka Pasternak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2020 r.

Poz. 1465



Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

 

Uchwała 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)1)  oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c  i 3d  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)  po zaopiniowaniu przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą ilość odpadów komunalnych, powstających 

w ramach gospodarstwa domowego. 

§ 3. 4)  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. 

§ 4. Odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone 

z częstotliwością: 

                                                      
1) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 
2) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. 
3) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. 
4) Zmieniony przez § 1 pkt 1) Uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 grudnia 2019 r., poz. 8288), 

który wszedł w życie w dniu 01.01.2020 r. 
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1) 1 raz w miesiącu dla nieruchomości zamieszkałych - zabudowy jednorodzinnej, domków letniskowych, lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku - odbiór odpadów w podziale na następujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne wraz 

z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem, szkło oraz odpady zielone, w pojemnikach lub workach 

odpowiadających parametrom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza z zastrzeżeniem pkt 2 oraz minimum 1 raz w miesiącu dla nieruchomości 

zamieszkałych - budynków wielolokalowych - odbiór odpadów w podziale na następujące frakcje: papier, 

tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem oraz szkło, w systemie 

pojemnikowym w dzwonach lub pojemnikach siatkowych; 

2) W okresie od 1 kwietnia do 31 października odpady zielone z zabudowy jednorodzinnej, domków 

letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku będą odbierane z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie. 

3) Według indywidualnych potrzeb dla nieruchomości zamieszkałych - budynków wielolokalowych - odbiór 

odpadów zielonych w okresie od 1 maja do 30 listopada po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania na 

podstawie nie kontenera zgodnie z § 4 pkt 4; 

4) Podstawienie kontenera, o którym mowa w pkt 3 odbywa się po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania na 

podstawie nie kontenera złożonym do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w czasie 

nie krótszym niż 48 godzin przed planowaną datą podstawie nia oraz po wcześniejszej weryfikacji 

możliwości technicznych podstawie nia zamówionego kontenera przez przedsiębiorcę, z którym gmina 

zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zgłoszenie powinno zawierać następujące 

informacje: 

a) dane pozwalające zidentyfikować składającego zapotrzebowanie; 

b) dane oraz numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej ze strony składającego zapotrzebowanie; 

c) datę planowanego podstawie nia kontenera; 

d) adres podstawie nia kontenera; 

e) dokładną lokalizację podstawie nia kontenera; 

f) pojemność kontenera. 

5) 1 raz w miesiącu - dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne - odbiór odpadów w podziale na następujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne wraz 

z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem oraz szkło w pojemnikach i workach, które odpowiadają 

parametrom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa 

Górnicza: 

a) w uzasadnionych przypadkach i za zgodą właściciela nieruchomości oraz przedsiębiorcy, z którym 

gmina zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, możliwe jest zwiększenie 

częstotliwości odbioru odpadów wskazanej w pkt 5, z zastrzeżeniem, że odbiór odpadów nie może 

odbywać się częściej niż dwa razy w tygodniu. 

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.5)   

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

odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, gromadzonych w pojemnikach, które odpowiadają 

                                                      
5) Dodany przez § 1 pkt 2) Uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 grudnia 2019 r., poz. 8288). 
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parametrom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa 

Górnicza.6)   

§ 5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych będzie prowadzone z częstotliwością: 

1) 2 razy w roku (sezon: wiosna, jesień) - dla zabudowy jednorodzinnej, domków letniskowych, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku; 

2) 2 razy w tygodniu z budynków wielolokalowych.7)   

§ 6. Rodzaj i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Dąbrowa Górnicza. 

§ 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 § 9.8)   

§ 8. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest 

zobowiązany wystawić pojemniki i/lub worki z odpadami komunalnymi przed bramę wjazdową do 

nieruchomości lub udostępnić wjazd na posesję pojazdom w celu odebrania odpadów, z zastrzeżeniem § 9. 

Ponadto pojemniki te muszą być trwale oznakowane przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym gmina 

podpisała umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych urządzeniem 

umożliwiającym jego jednoznaczną elektroniczną identyfikację. 

§ 9. Odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach i workach oraz odpady wielkogabarytowe powinny 

być przygotowane do odbioru poprzez ich wystawienie w dniu odbioru odpadów, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem odbioru odpadów od godziny 06:00 i winny pozostawać gotowe w ten sposób do odbioru do 

godz. 22:00 w dniu odbioru lub do chwili faktycznego ich odbioru w tymże dniu. 

§ 10. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe wystawione w innych miejscach i terminach niż 

określone w § 7, 8 i 9, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem 

odbierającym te odpady - nie podlegają odbiorowi, a gmina nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie 

obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, o którym mowa w ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 11. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z udostępnionym właścicielom nieruchomości 

harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbiór lub odbiór 

i zagospodarowanie odpadów. 

                                                      
6) Dodany przez § 1 pkt 2) Uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 grudnia 2019 r., poz. 8288). 
7) Zmieniony przez § 1 pkt 3) Uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 grudnia 2019 r., poz. 8288), 

który wszedł w życie w dniu 01.01.2020 r. 
8) Zmieniony przez § 1 pkt 4) Uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 grudnia 2019 r., poz. 8288), 

który wszedł w życie w dniu 01.01.2020 r. 
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§ 12. Odbiór odpadów komunalnych nie może następować w niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od 

pracy. 

§ 13. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, 

przedsiębiorca odbierający odpady ustali inny dzień odbioru odpadów, który musi przypadać w ciągu siedmiu 

dni poprzedzających dzień wolny lub w ciągu siedmiu dni po dniu wolnym od pracy. 

§ 14. Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości powinny być przekazywane telefonicznie lub pisemnie do Miejskiego Zakładu 

Gospodarowania Odpadami, 41-303 Dąbrowa Górnicza al. Józefa Piłsudskiego 34C, tel.: 32 264 46 23, e-mail: 

sekretariat@mzgodg.pl. 

§ 15. 1.  Niezależnie od określonych w § 4 terminów odbioru odpadów - odpady, o których mowa w § 15 

ust. 2, wytworzone wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, w ramach 

ponoszonej opłaty, przyjmowane są do Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów oraz Gminnego Punktu Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych, zwanych dalej "EKO PUNKTAMI.  

2. EKO PUNKTY stanowią punkty selektywnego zbierania odpadów dla mieszkańców gminy Dąbrowa 

Górnicza i świadczą usługi w zakresie przyjmowania: 

1) Rozpuszczalników; 

2) Kwasów; 

3) Alkaliów; 

4) Odczynników fotograficznych; 

5) Środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, 

insektycydy); 

6) Lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć; 

7) Urządzeń zawierających freony; 

8) Olejów i tłuszczów z wyłączeniem olejów i tłuszczów jadalnych; 

9) Farb, tuszy, farb drukarskich, klejów, lepiszczy i żywic zawierających substancje niebezpieczne; 

10) Detergentów zawierających substancje niebezpieczne; 

11) Leków cytotoksycznych i cytostatycznych; 

12) Leków innych niż wymienione w pkt 11; 

13) Baterii i akumulatorów łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, nikowo-kadmowymi i bateriami 

zawierającymi rtęć oraz niesortowanych baterii i akumulatorów zawierających te baterie; 

14) Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne składniki; 

15) Drewna zawierającego substancje niebezpieczne; 

16) Metali; 

17) Odpadów wielkogabarytowych z zastrzeżeniem § 16; 

18) Opakowań po substancjach niebezpiecznych; 

19) Zużytych opon; 

20) Odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów z zastrzeżeniem § 17; 

21) Zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia nie zawierających substancji niebezpiecznych, z zastrzeżeniem § 17; 

22) Odpadowej papy z zastrzeżeniem § 17; 

23) Materiałów izolacyjnych np. styropian elewacyjny, wełna mineralna z zastrzeżeniem § 17; 

24) Zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu nie zawierających substancji niebezpiecznych 

np. rtęci, żywic z zastrzeżeniem § 17; 
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25) Odpadów ulegających biodegradacji z zastrzeżeniem § 16; 

26) Tekstyliów; 

27) Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w pkt 14; 

28) Papieru; 

29) Szkła; 

30) Tworzyw sztucznych; 

31) Opakowań wielomateriałowych. 

3. Dostarczanie oraz rozładunek odpadów określonych w § 15 ust. 2 mieszkańcy gminy zapewniają we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 16. Komunalne odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane w Gminnym Punkcie 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b. 

§ 17. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia przez mieszkańca gminy 

drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych będą przyjmowane 

w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b w ilości 

1 Mg na rok na jeden adres zamieszkania. Powyżej tego limitu właściciel nieruchomości może oddać odpad za 

dodatkową opłatą do przedsiębiorcy, który posiada stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości. 

§ 18. Mieszkańcy gminy Dąbrowa Górnicza mogą przekazywać przeterminowane i niewykorzystane leki 

do aptek, które uczestniczą w ich zbiórce na terenie gminy. 

§ 19. Lokalizacje i godziny otwarcia "EKO PUNKTÓW", z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy: 

1) Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b, czynny 

od poniedziałku do piątku od 6:00 do 22:00; 

2) Gminne Centrum Zbiórki Odpadów, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 27b, czynne od 

poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00; 

3) Gminne Centrum Zbiórki Odpadów, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 28a, czynne od 

poniedziałku do piątku od 6:00 do 22:00; 

4) Gminne Centrum Zbiórki Odpadów, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Szałasowizna 7, czynne od 

poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00. 

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

§ 21. Traci moc Uchwała      Nr XXII/443/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 

2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

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

z 07.04.2014 r. poz. 2125. tekst jedn.). 

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 

2015 r. 
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