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UCHWAŁA NR LII/771/14
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze
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. 4 ust. 1 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 statusowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze zmienia się:
1) w §2 ust. 1 dodaje się pkt 4):
„4) dbania o porządek w miejscach składowania odpadów wielkogabarytowych oraz usytuowania
worków na odpady budowlane i rozbiórkowe”;
2) w §2 ust. 1 dodaje się pkt 5):
„5) zabezpieczenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przed ich rozprzestrzenianiem się oraz
uprzątnięcia pozostałości odpadów komunalnych po wykonanym odbiorze”;
3) § 2 ust. 2 pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie:
„3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie wymienionych w ust. 2 pkt 1) i pkt 2) lit. d) oraz
zmieszanych odpadów komunalnych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem lub
umową”;
4) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Odpady komunalne wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, należy gromadzić
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych (zatok śmietnikowych)
nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru określonym harmonogramem. Odpady
wielkogabarytowe należy zgromadzić najpóźniej do godziny 6.00 rano dnia, w którym następuje ich
odbiór.”;
5) §7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, pochodzące
z gospodarstw domowych, należy gromadzić w specjalnych workach po pisemnym zgłoszeniu
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o zamiarze skorzystania z usługi odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów. Worki do
gromadzenia odpadów, należy odebrać od Wykonawcy usługi w punkcie zlokalizowanym na terenie
miasta Zabrze i usunąć niezwłocznie po zakończeniu prac remontowych, jednak nie później niż 14 dni od
chwili ich otrzymania. Łączna pojemność worków otrzymanych w ramach ponoszonej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może przekroczyć 4 m3 w danym roku kalendarzowym dla
danego punktu adresowego.”;
6) w §7 dodaje się ust. 6
„6. Kosze rozmieszczone na terenach użytku publicznego winny być okresowo myte i dezynfekowane
z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w miesiącu.”;
7) w § 9 dodaje się pkt 7)
„7) usytuowanie worka na odpady budowlane i rozbiórkowe w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc
gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 9 pkt 3). Miejsce usytuowania worka
winno zapewniać techniczne możliwości jego odbioru.”;
8) § 11 ust. 4 pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie:
„4) odpady wielkogabarytowe, gromadzić w wyznaczonych miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych zgodnie z zasadą określoną w § 7 ust. 1 lub we własnym zakresie dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania.”;
9) § 11 ust. 4 pkt 5) otrzymuje nowe brzmienie:
„5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, właściciele nieruchomości
mogą umieszczać w workach udostępnionych przez przedsiębiorcę zgodnie z zasadą określoną
w § 7 ust. 2 lub we własnym zakresie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania.”;
10) w §16 dodaje się ust. 3
„3. Odchody zwierząt należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, a w
przypadku ich braku w koszach ulicznych lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 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.
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