
UCHWAŁA NR LIII/1540/18
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 24 maja 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 
2422), 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 2016 r. poz. 3817), zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/1029/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 
2017 r. oraz uchwałą Nr XLV/1336/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r., wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) igieł, strzykawek i innych odpadów o charakterze medycznym.”;

2) w § 7 ust. 2 po wyrazach „w Regulaminie” dodaje się wyrazy „i Rozporządzeniu”;

3) w § 10 ust. 1 pkt 1 po wyrazach „ust. 2” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy 
„umożliwiającego zgodne z § 9a rozmieszczenie pojemników.”;

4) § 19a otrzymuje brzmienie:

„§ 19a. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą dostarczyć własnym 
transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące rodzaje odpadów: 
chemikalia, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i zużyte 
akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane 
i rozbiórkowe oraz igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym.”;

5) po § 19a dodaje się § 19b w brzmieniu:

„§ 19b. Igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym należy gromadzić w opakowaniu 
zbiorczym chroniącym przed zakłuciem osób postronnych.”;

6) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Odpady chemikaliów, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz igły, strzykawki i inne odpady 
o charakterze medycznym są przyjmowane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w systemie objazdowym organizowanym przez Gdańskie Usługi Komunalne.”.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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