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UCHWAŁA NR XLIV/1142/22
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 27 stycznia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
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 2021 r. poz.1372, zm.: poz. 1834) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, zm.:
poz. 1648 i 2151) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/424/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r.
poz. 4577) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pojemniki dostarczone zostaną wyłącznie do miejsc gromadzenia odpadów, których lokalizacja
została zgłoszona zgodnie z Regulaminem przez właściciela nieruchomości, przy czym:
a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dostarczone będą pojemniki
o pojemnościach zgodnych z normami gromadzenia odpadów komunalnych zawartymi
w Regulaminie z zachowaniem zasady minimalizowania liczby pojemników jednego rodzaju
w jednym miejscu gromadzenia odpadów:
᠆ w zabudowie wielorodzinnej lub w zabudowie jednorodzinnej, w przypadku kiedy
właściciele tych nieruchomości zgłosili jedno wspólne miejsce gromadzenia odpadów –
pojemniki na odpady resztkowe, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne,
᠆ w zabudowie jednorodzinnej, w pozostałych przypadkach – po jednym pojemniku na
odpady resztkowe oraz bioodpady,
b) dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dostarczane będą pojemniki na
odpady resztkowe, bioodpady, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne o pojemnościach
zgodnych z normami gromadzenia odpadów komunalnych zawartymi w Regulaminie,
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c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dostarczone będą pojemniki na odpady
resztkowe oraz bioodpady o pojemnościach zgodnych z normami gromadzenia odpadów
komunalnych zawartymi w Regulaminie;”,
b) w ust. 1 pkt 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2) dla nieruchomości, dla których ich właściciele zgłosili jedno wspólne miejsce gromadzenia
odpadów, pojemniki dostarczone będą w łącznej pojemności, z zachowaniem następujących zasad
łączenia pojemności pojemników:”,
c) ust. 1 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – worki przeznaczone do gromadzenia
odpadów papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych w ilości odpowiadającej ilości worków
wystawionych do odbioru;”;
2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się, że podstawą możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz odbioru
odpadów komunalnych przez Gminę, będzie zgodne z Regulaminem zgłoszenie lokalizacji miejsca
gromadzenia odpadów, w którym gromadzone będą odpady komunalne pochodzące z danej
nieruchomości. Wskazana w zgłoszeniu lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów będzie jednocześnie
miejscem dostarczenia pojemników, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2.”,
b) uchyla się ust. 2-6;
3) w § 7 ust. 1:
a) pkt 3:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż jednorodzinne, położonych w obrębie
Starego i Głównego Miasta – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,”,
- dodaje się lit. c w następującym brzmieniu:
„c) zabudowanych pozostałymi budynkami mieszkalnymi – 1 raz na 2 tygodnie;”,
b) pkt 4:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż jednorodzinne, położonych w obrębie
Starego i Głównego Miasta – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,”,
- dodaje się lit. c w następującym brzmieniu:
„c) zabudowanych pozostałymi budynkami mieszkalnymi – 2 razy w tygodniu;”;
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odbiór odpadów z miejsc gromadzenia odpadów wskazanych przez właściciela nieruchomości
zgodnie z Regulaminem odbywa się od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt.”;
5) w § 9:
a) ust. 1 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:
„4) odpady gromadzone w pojemnikach półpodziemnych oraz zbiornikach podziemnych,
z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową, odbierane będą przez opróżnienie
pojemnika pojazdem wyposażonym w urządzenie dźwigowe HDS;”,
b) ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) odpady zostaną odebrane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w następujących
terminach:
a) w przypadku odbierania odpadów sposobem, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 –
w najbliższym terminie wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów resztkowych lub
b) w przypadku odbierania odpadów sposobem, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 – w dniu
stwierdzenia niewłaściwej segregacji.”;
6) w § 11 uchyla się pkt 3;
7) uchyla się § 12;
8) uchyla się Załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Owczarczak

