
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 17 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia tekst jednolity uchwały XXIX/410/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4741) z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych uchwałą Nr XVI/293/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXIX/410/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1202). 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze 

 

 

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar 
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Załącznik do obwieszczenia  

Rady Miasta Zabrze 

z dnia 17 maja 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR XXIX/410/12 

RADY MIASTA ZABRZE 

 

z dnia 15 października 2012 r. 

 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z 2019 r. poz. 2020 oraz 

z 2020 r. poz. 2320 i 2361), a także zgodnie z uchwałą nr 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 

Rada Miasta Zabrze 

uchwala: 

§ 1.1)  Postanawia, od dnia 1 lipca 2020 r. organizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. nieruchomości 

mieszanych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

                                                      
1) § 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr XVI/293/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1202) 

zmieniający uchwałę z dniem 1 lipca 2020 r. 
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