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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/171/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 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 załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr VIII/171/2015 w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (tekst
jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18.09.2019 r., poz. 6330) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) Odpadach kuchennych ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 701 z późn. zm.).”;
2) W § 3 pkt 3) lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) odpady kuchenne ulegające biodegradacji;”;
3) W § 4 uchyla się ust. 2.
4) W § 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) Dla nieruchomości zamieszkałych - zabudowy jednorodzinnej oraz domków letniskowych, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku - każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć swoją nieruchomość
w co najmniej jeden pojemnik/worek o minimalnej pojemności 0,12m3 na frakcje odpadów
wymienionych w lit. „a”, „b”, „c”, „d”, „e” oraz „f” zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) odpady komunalne zmieszane - pojemnik koloru czarnego lub antracytowego,
z pokrywą, o pojemności 0,12m3, 0,24m3 lub 1,1m3, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4;
b) papier - niebieski worek z folii typu LD-PE, o pojemności 0,12m3;
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal - żółty worek z folii typu
LD-PE, o pojemności 0,12m3;
d) szkło - zielony worek z folii typu HD-PE, o pojemności 0,12m3;
e) odpady zielone - brązowy worek z folii typu PE-HD/d2w, o pojemności 0,12m3;
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f) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - pojemnik koloru brązowego z pokrywą,
o pojemności 0,12m3.”;
5) W § 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) Dla nieruchomości zamieszkałych - budynków wielolokalowych - każdy właściciel nieruchomości
powinien wyposażyć swoją nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności
0,24m3 na frakcję odpadów wymienioną w lit. "a", jeden pojemnik o minimalnej pojemności 0,12m3
na frakcję odpadów wymienioną w lit. „f” i jeden pojemnik typu dzwon/siatkowy o minimalnej
pojemności 1,5m3 na frakcję odpadów wymienionych w lit. "b", "c" oraz "d" zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
a) odpady komunalne zmieszane - pojemnik koloru czarnego lub antracytowego,
z pokrywą, o pojemności 0,24m3 oraz 1,1m3, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4 lub pojemnik
stalowy z pokrywą, o pojemności 1,1m3 oraz 7m3;
b) papier - pojemnik koloru niebieskiego typu dzwon o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3;
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal - pojemnik koloru żółtego
typu dzwon, o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3 lub pojemnik siatkowy o pojemności do
3,2m3;
d) szkło - pojemnik koloru zielonego lub zielono-białego typu dzwon o pojemności od
1,5m3 do 2,5m3;
e) odpady zielone - otwarty pojemnik stalowy o pojemności 5m3 oraz 7m3;
f) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - pojemnik koloru brązowego z pokrywą,
o pojemności 0,12m3, 0,24m3, 0,36m3 lub 1,1 m3.”;
6) W § 7 pkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) odpady komunalne zmieszane - pojemnik koloru czarnego lub antracytowego, z pokrywą,
o pojemności 0,12m3, 0,24m3 oraz 1,1m3, z zastrzeżeniem 7 pkt 4 lub pojemnik stalowy
z pokrywą, o pojemności 1,1m3 oraz 7m3 lub prasokontener o pojemności od 7m3 do 32m3
(dopuszcza się także pojemniki o pojemności 3m3, 4m3 oraz 5m3, w przypadku, gdy
właściciel nieruchomości przed 01.08.2015 r. dysponował takim pojemnikiem, jednakże
w przypadku wyposażania nieruchomości w pojemniki po 01.08.2015 r. zobowiązuje się
właściciela nieruchomości do przestrzegania odpowiedniej kolorystyki i pojemności);”;
7) W § 12 pkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie.”;
8) W § 12 pkt 1) dodaje się literę „e” w brzmieniu:
„e) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 1 raz na 2 tygodnie.”;
9) W § 12 pkt 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) zmieszane odpady komunalne - 3 razy w tygodniu;”;
10) W § 12 pkt 2) lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) odpady wielkogabarytowe 2 razy w tygodniu.”;
11) W § 12 pkt 2) dodaje się literę „e” w brzmieniu:
„e) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 2 razy w tygodniu.”;
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12) W § 12 pkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) zmieszane odpady komunalne - minimum 1 raz w miesiącu.”.
§ 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały podyktowana jest koniecznością dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Dąbrowa Górnicza do obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), których wdrożenie na terenie gminy nastąpi od 1 stycznia
2020 r.
Zmiany dotyczą wyodrębnienia z ogólnego strumienia zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych na
terenach nieruchomości jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych - dodatkowej frakcji tj. odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji.
Wprowadzone regulacje obejmują m.in. kwestię określenia rodzaju pojemnika do zbiórki wspomnianej frakcji
odpadów oraz określenie częstotliwości ich odbioru z terenu nieruchomości.
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