
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/508/2020 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/171/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 

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 2020 r. poz. 1057) 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/171/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 

(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 13 lutego 2020 r., poz. 1464) wprowadza się następujące zmiany w „Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały: 

1) W § 2 uchyla się pkt 4) i 7); 

2) W § 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) Wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników i worków służących do gromadzenia 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych wskazanych w Rozdziale 3, 

z uwzględnieniem ilości odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości oraz liczby osób z nich 

korzystających. Pojemniki i worki na odpady segregowane zostaną udostępnione właścicielom 

nieruchomości zamieszkałych przez uprawnionego przedsiębiorcę;”; 

3) W § 3 pkt 3) litera e) otrzymuje brzmienie: 

„e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;”; 

4) W § 3 pkt 3) litera f) otrzymuje brzmienie: 

„f) bioodpady;”; 

5) W § 3 pkt 3) litera n) otrzymuje brzmienie: 

„n) odpady tekstyliów i odzieży;”; 

6) W § 3 w pkt 3) dodaje się literę o) w brzmieniu: 
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„o) odpadów niekwalifikujących 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.”; 

7) W § 3 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu: 

„4) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez bieżące usuwanie odpadów znajdujących się 

poza pojemnikami przeznaczonymi do ich gromadzenia a w razie konieczności do dezynfekowania 

miejsca gromadzenia odpadów.”; 

8) W § 5 ust. 1. uchyla się pkt 2); 

9) W § 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) Dla nieruchomości zamieszkałych - nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość 

okresu korzystania z nieruchomości - każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć swoją 

nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik/worek o minimalnej pojemności 0,12 m3 na frakcje 

odpadów wymienionych w lit. a), b), c), d), e) oraz f) zgodnie z poniższymi wytycznymi:”; 

10) W § 7 pkt 1) litera a) otrzymuje brzmienie: 

„a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik koloru czarnego lub antracytowego, 

z pokrywą, o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3 lub 1,1 m3;”; 

11) W § 7 pkt 1) litera c) otrzymuje brzmienie: 

„c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal - żółty worek z folii typu LD-PE, 

o pojemności 0,12 m3;”; 

12) W § 7 pkt 1) litera f) otrzymuje brzmienie: 

„f) bioodpady - pojemnik koloru brązowego z pokrywą, o pojemności 0,12 m3;”; 

13) W § 7 pkt 2) litera a) otrzymuje brzmienie: 

„a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik koloru czarnego lub antracytowego, 

z pokrywą, o pojemności 0,24 m3 oraz 1,1 m3, lub pojemnik stalowy z pokrywą, o pojemności 1,1 m3 

oraz 7 m3;”; 

14) W § 7 pkt 2) litera c) otrzymuje brzmienie: 

„c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal - pojemnik koloru żółtego typu 

dzwon, o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3 lub pojemnik siatkowy o pojemności do 3,2 m3;”; 

15) W § 7 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

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

właściciel nieruchomości powinien wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki/worki o minimalnej 

pojemności 0,12 m3 na frakcje odpadów wymienione w lit. a), b), c) oraz d) zgodnie z poniższymi 

wytycznymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik koloru czarnego lub antracytowego, 

z pokrywą, o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3 oraz 1,1 m3; 

b) papier - pojemnik koloru niebieskiego z pokrywą o pojemności 1,1 m3, lub niebieski worek z folii 

typu LD-PE o pojemności 0,12 m3 zgodnie z ilością wskazaną w złożonej deklaracji; 

c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal - pojemnik koloru żółtego 

z pokrywą, o pojemności 1,1 m3, lub żółty worek z folii typu LD-PE, o pojemności 0,12 m3 zgodnie 

z ilością wskazaną  w złożonej deklaracji; 

d) szkło - pojemnik koloru zielonego z pokrywą, o pojemności 1,1 m3 lub zielony worek z folii typu 

HD-PE, o pojemności 0,12 m3 zgodnie z ilością wskazaną w złożonej deklaracji.”; 

16) W § 7 uchyla się pkt 4), 5), i 7); 
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17) W § 10 uchyla się pkt 1); 

18) W § 12 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) Nieruchomość zamieszkała - nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość 

okresu korzystania z nieruchomości: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie; 

b) odpady gromadzone selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a), b), c), d), e) oraz m) - 1 raz 

w miesiącu z zastrzeżeniem § 12 pkt 1 lit. c); 

c) odpady zielone, o których mowa w § 3 lit. m) - w okresie od 1 kwietnia do 31 października odbiór 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W okresie od 1 listopada do 31 marca odbiór – 1 raz 

w miesiącu; 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku (sezon: wiosna, jesień); 

e) bioodpady - 1 raz na 2 tygodnie.”; 

19) W § 12 pkt 2) litera d) otrzymuje brzmienie: 

„d) meble i inne odpady wielkogabarytowe 2 razy w tygodniu.”; 

20) W § 12 pkt 3) litera a) otrzymuje brzmienie: 

„a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - minimum 1 raz w miesiącu;”; 

21) W § 12 pkt 3) litera b) otrzymuje brzmienie: 

„b) odpady gromadzone selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a), b), c), d) oraz e) – minimum 1 raz 

w miesiącu;”; 

22) W § 12 pkt 3) uchyla się literę c); 

23) W § 13 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Mieszkańcy gminy zobowiązani są oddać odpady, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. h), i), l), n) oraz 

o) do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów 

zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.”; 

24) W § 13 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„3. Mieszkańcy gminy mogą oddawać odpady, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a), b), c), d), e), j), k) 

i m) do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów, 

z zastrzeżeniem, że odpady wskazane w § 3 pkt 3 lit. j), k) i m) mogą być oddane do Gminnego Punktu 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.”; 

25) W § 15 ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„2. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, 

kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki.”; 

26) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„ Gmina prowadzi akcje mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 

prowadzi działania promujące postawy i zachowania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów 

powstających na nieruchomościach.”; 

27) Uchyla się § 17; 

28) W § 21 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

w obiektach zamkniętych i na terenach ogrodzonych, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych 

w niniejszym Regulaminie.”; 

29) W § 21 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 
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„3. Nie dopuszcza się prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w budynkach 

wielorodzinnych”; 

30) W § 22 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Deratyzacja jest przeprowadzana na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynków wielolokalowych oraz obszarach przeznaczonych do użytku 

publicznego gminy Dąbrowa Górnicza.”. 

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

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

z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

   

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Agnieszka Pasternak 
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