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UCHWAŁA NR LII/772/14
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz zgodnie z uchwałą LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienia się:
1) § 2 ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:
„2) nieruchomości będą wyposażone w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów
komunalnych dla następujących frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady ulegające
biodegradacji oraz odpady zmieszane;”
2) w § 2 ust 1 dodaje się pkt 4)
„4) z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych zostaną odebrane worki służące do gromadzenia
odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych, które zostały
udostępnione przez Wykonawcę usługi;”
3) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 5)
„5) z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w ramach ustalonego harmonogramu zostanie
odebrana każda ilość odpadów wielkogabarytowych.”
4) § 2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, odbierze wyłącznie te odpady, które będą umieszczone
w odpowiednich pojemnikach i workach za wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych zgodnie
z wymogami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.”
5) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Odpady zbierane w sposób selektywny odbierane będą:
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1) frakcja papier:
a) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz w miesiącu;
b) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w tygodniu;
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
jeden raz w miesiącu.
2) frakcja szkło:
a) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz w miesiącu;
b) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w tygodniu;
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
jeden raz w miesiącu.
3) frakcja tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe:
a) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, w okresie od maja do września jeden raz na
dwa tygodnie, natomiast w okresie października do kwietnia jeden raz w miesiącu;
b) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, w okresie od maja do września dwa razy
w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia jeden raz w tygodniu;
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
jeden raz w miesiącu.”
6) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„Odpady komunalne, biodegradowalne, w tym zielone odbierane będą:
1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, w okresie od maja do września jeden raz
w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia jeden raz na dwa tygodnie;
2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych jeden raz w tygodniu;
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz
w tygodniu.”
7) § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Odpady wielkogabarytowe odbierane będą:
1) z terenów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, cztery razy w roku zgodnie z ustalonym
harmonogramem;
2) z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym
harmonogramem.”
8) § 3 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy odbierane będą z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy po pisemnym zgłoszeniu do Wykonawcy usługi, zamiaru
skorzystania z odbioru. Wniosek winien zawierać dane identyfikujące wytwórcę odpadów i punkt
adresowy, na którym zostaną wytworzone oraz ich szacunkową ilość. Usługa udostępnienia worków dla
danego punktu adresowego w ramach ponoszonej opłaty przysługuje raz w roku.”
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zabrze

Gabriela Pudlo-Chojnacka

