
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/509/2020 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/170/2015 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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 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) po zaopiniowaniu przez 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 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. U. Woj. Śl. z dnia 

13 lutego 2020 r., poz. 1465) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

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

w ramach gospodarstwa domowego, z zastrzeżeniem, iż właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy złożyli w deklaracji informację dotyczącą posiadania 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów zostają wyłaczeni z możliwości ich 

odbioru oraz możliwości wyposażenia w worki lub pojemniki przeznaczone do ich gromadzenia.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością: 

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 - 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 31 marca - odbiór 
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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.”; 

3) W § 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) 1 raz w miesiącu 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 - odbiór odpadów w podziale na następujące 

frakcje: papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, 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, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, metal oraz szkło, w systemie pojemnikowym w dzwonach lub 

pojemnikach siatkowych;”; 

4) W § 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) W okresie od 1 kwietnia do 31 października odpady zielone z nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 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 będą odbierane z częstotliwością 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz 

w miesiącu, z wyłączeniem właścicieli, którzy zadeklarowali kompostowanie tych odpadów 

w kompostowniku przydomowym;”; 

5) W § 4 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5) Minimum 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, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal oraz szkło w pojemnikach i workach, które 

odpowiadają parametrom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza.”; 

6) W § 4 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

„6) 1 raz na 2 tygodnie – dla nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi - odbiór bioodpadów, gromadzonych w pojemnikach, które 

odpowiadają parametrom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Dąbrowa Górnicza z wyłączeniem właścicieli, którzy zadeklarowali kompostowanie tych 

odpadów w kompostowniku przydomowym.”; 

7) W § 4 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„7) 2 razy w tygodniu dla nieruchomości zamieszkałych - budynków wielolokalowych - odbiór 

bioodpadów, gromadzonych w pojemnikach które odpowiadają parametrom określonym 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.”; 

8) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Odbieranie odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez 

mieszkańców nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone z częstotliwością: 

1) 2 razy w roku (sezon: wiosna, jesień) - dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, domkami letniskowymi, i innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe; 

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

9) § 7 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 7. Odbiorowi odpadów komunalnych, zgromadzonych w pojemnikach i workach określonych 

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

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

w sposób niezagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu. Ponadto odbiorowi odpadów komunalnych - 

podlegają tylko odpady udostępnione w otwartych boksach śmietnikowych nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, domków letniskowych, i innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 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.”; 

10) § 8 otrzymuje brzmienie: 

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

jest zobowiązany wystawić pojemniki 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 lub worki  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.”; 

11) W § 15 ust. 2) pkt 17) otrzymuje brzmienie: 

„17) Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z zastrzeżeniem § 16;”; 

12) W § 15 ust. 2) pkt 26) otrzymuje brzmienie: 

„26) Odpadów tekstyliów i odzieży;”; 

13) W § 15 ust. 2) po pkt 31) dodaje się pkt 32) w brzmieniu: 

„32) 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.”; 

14) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Odpady zielone, z wyłączeniem odpadów od właścicieli, którzy zadeklarowali kompostowanie 

tych odpadów w kompostowniku przydomowym, oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe będą 

przyjmowane tylko w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, 

ul. Główna 144b.”; 

15) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Ogranicza się ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne 

przyjmowanych w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych a wskazanych w § 15 ust. 2 

pkt 20), 21), 22), 23), 24) – w łącznej ilości do 1 Mg na rok kalendarzowy na jeden adres zamieszkania.”. 

§ 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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