
 
 

UCHWAŁA NR XLVIII/736/22 
RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 1 kwietnia 2022 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 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648), na wniosek 
Prezydenta Miasta Zabrze 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych: 

1) 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; 

2) od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, to jest: 

a) nieruchomości, na których są prowadzone szkoły publiczne i placówki oświatowe, a także publiczne 
placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Miasto Zabrze; 

b) cmentarze; 

c) domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/647/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2022 r. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze 
 
 

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Poz. 2672
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