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UCHWAŁA NR XXVIII/570/13
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/463/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia
2013r 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 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012r poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 234,
poz. 1536 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 XXIII/463/13 z dnia 30 stycznia
2013r (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013r poz. 1980 z dnia 01.03.2013r) w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza wprowadza się następujące zmiany:
1) W Rozdziale 1, w § 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) Prasokontener – należy przez to rozumieć urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych,
w którym odpady zostały poddane mechanicznemu zgniataniu - prasowaniu.”;
2) W Rozdziale 3, w § 7 pkt 3 lit. „a” otrzymuje brzmienie:
„a) odpady komunalne zmieszane i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym
odpadyopakowaniowe ulegające biodegradacji - 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
01.01.2013r dysponował takim pojemnikiem, jednakże w przypadku wyposażania nieruchomości
w pojemniki po 01.01.2013r zobowiązuje się właściciela nieruchomości do przestrzegania odpowiedniej
kolorystyki i pojemności);”;
3) W Rozdziale 3, w § 7 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności 7m3 do gromadzenia odpadów wymienionych
w § 3 pkt 3 lit. a, b, c, d i e jeżeli właściciel nieruchomości dysponuje takim pojemnikiem.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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