
UCHWAŁA NR V/44/19
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 
1629), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z 2018 r. poz. 3863), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) we wstępie do wyliczenia wyraz „regulaminie” zastępuje się wyrazem „Regulaminie”,

b) w pkt 5 po wyrazach „poz. 19” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;

2) w § 4:

a) uchyla się ust.4,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Sposób zbierania i pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów określono szczegółowo 
w § 14a - 21 Regulaminu.”.

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Selektywnie zebrane liście oraz odrębnie zebrane inne zanieczyszczenia, uprzątane przez 
właścicieli nieruchomości z chodników przyległych do drogi publicznej, będą odbierane przez zarząd tej 
drogi. Odpady, zgromadzone w workach, winny być wystawione w pas drogowy w sposób 
nieutrudniający poruszanie się pieszym i pojazdom. Potrzebę odbioru

ww. worków zgłasza się do Gdańskiego Centrum Kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: 
kontakt@gdansk.gda.pl lub nr tel. 58 52 44 500. Zgromadzony śnieg i lód będą wywożone

w uzasadnionych przypadkach.”;

4) w § 7:

a) w ust. 1 pkt 4 po wyrazach „od góry” średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „dostosowane 
do opróżniania samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe typu HDS;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie worków 
o pojemności od 80 l do 120 l, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Rozporządzeniu.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Pojemniki powinny mieć trwałe i widoczne oznaczenie zawierające następujące informacje:

1) adres nieruchomości, z której gromadzone są odpady,

2) nazwę i dane kontaktowe podmiotu obsługującego pojemnik.”.

5) w § 9a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne, 
w punkcie gromadzenia odpadów wyznaczonym i przygotowanym przez właściciela nieruchomości 
zgodnie z § 10 ust. 1. W przypadku, gdy na nieruchomości brak jest miejsca na rozmieszczenie 
pojemników, dopuszcza się ustawianie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej lub innej, pod 
warunkiem dysponowania przez właściciela nieruchomości tytułem prawnym do korzystania z takiej 
nieruchomości.”,

b) uchyla się ust. 4;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu 
gromadzenia odpadów, umożliwiającego zgodne z § 9a rozmieszczenie pojemników i worków, 
z uwzględnieniem:

a) selektywnego zbierania odpadów, określonego w § 4 ust. 2,

b) ilości gromadzonych odpadów,

c) wynikającej z § 14 częstotliwości odbioru odpadów,

d) wymagań dla tego punktu określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1422 z późn.zm);

2) zapewnienia pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady w ramach systemu GOK 
swobodnego dostępu do wszystkich pojemników i worków zlokalizowanych w punkcie gromadzenia 
odpadów umożliwiającego bezpieczny, bezkolizyjny, nieograniczony przeszkodami dostęp z drogi 
publicznej do tych pojemników lub worków, w tym również dostęp obejmujący przekazanie 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady niezbędnej dla każdego rodzaju pojemników ilości kluczy, 
pilotów, kodów dostępu od bram, drzwi lub zamknięć, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej 
także dostęp niewymagający wejścia na teren posesji;

3) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.

2. Jeżeli pojemniki lub worki nie zostały rozmieszczone w sposób określony w § 9a ust. 3-5 lub 
nie zapewniono swobodnego dostępu do pojemników lub worków zlokalizowanych w punkcie 
gromadzenia odpadów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pojemniki lub worki należy wystawiać w dniu 
odbioru odpadów do godziny 6:00 lub w dniu poprzedzającym, jednakże nie wcześniej niż o 21.00, przed 
wejściem na teren nieruchomości.

3. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów określonych w § 4 ust. 2 albo odpadów 
zmieszanych, powstających na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyłącznie 
w zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza się zbieranie powstałej nadwyżki odpadów w workach, 
o których mowa w § 7 ust. 2.
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4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i na terenie których w okresie 
pomiędzy poszczególnymi odbiorami odpadów powstaje do 120 l szkła, do 120 l papieru oraz do 120 l 
metali i tworzyw sztucznych oraz właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, mogą zbierać 
wymienione wyżej rodzaje odpadów w workach zapewnionych przez gminę. Pozostali właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do zbierania papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych 
w pojemnikach.

5. Właściciele nieruchomości, którzy zbierają papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne 
w workach, zobowiązani są do przechowywania worków w miejscu uniemożliwiającym ich uszkodzenie 
oraz zabezpieczenia odpadów przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

6. Worki przed wystawieniem do odbioru należy zawiązać lub w inny sposób zabezpieczyć 
znajdujące się w nich odpady przed wypadaniem w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.”;

7) w § 14 ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpadów bio – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) odpadów resztkowych i zmieszanych:

- z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,

- z nieruchomości pozostałych – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;”.

8) w § 14a:

a) w ust. 1 po wyrazach „o godz. 21:00” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z 
uwzględnieniem § 19a.”,

b) w ust. 2 pkt 2 wyraz „pozostałych” zastępuje się wyrazami „zabudowanych budynkami 
wielorodzinnymi”;

9) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady, z uwzględnieniem § 19a.”;

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Przeterminowane leki zbierane są przy użyciu specjalnie zabezpieczonych i odpowiednio 
oznakowanych pojemników, ustawionych w aptekach, z uwzględnieniem

§ 19a i § 21.

2. Wykaz aptek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 
www.czystemiasto.gdansk.pl.”;

11) w § 17 po wyrazie „pojemnikach” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy

„z uwzględnieniem § 19a.”;

12) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpady, o których mowa w ust. 1 na nieruchomościach zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi należy gromadzić w workach, a na nieruchomościach pozostałych także w kontenerach, 
z uwzględnieniem § 19a.”;
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13) w § 19 ust. 1 po wyrazach „przez sprzedawcę” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z 
uwzględnieniem § 19a i § 21.”;

14) w § 19a po wyrazach „zużyte opony,” dodaje się wyraz „tekstylia,”;

15) w § 19 b po wyrazie „postronnych” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy

„z uwzględnieniem § 19a i § 21.”;

16) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne są zbierane dodatkowo, poza zbieraniem 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4 ust. 2, w specjalnych pojemnikach ustawianych w zestawach 
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, będących uzupełnieniem punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady papieru oraz gromadzone łącznie odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych, przed umieszczeniem w pojemniku należy trwale zgnieść, złożyć lub w inny 
sposób zmniejszyć objętość odpadu.”;

17) w § 28 ust. 5 skrót „PPIS” zastępuje się wyrazami „Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
(PPIS)”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. c oraz pkt 7 i 14, który wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady   
Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak
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