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UCHWAŁA NR XXIX/740/20
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 29 października 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 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 2019 r.
poz. 6253 z późn. zm.1) ), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu:
„9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; ”;
2) w § 4 ust. 1 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie:
„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 wskazali zgodnie z § 6 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, ”;
3) w § 10:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 10. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowany na terenie Zakładu
Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55, świadczy usługi na zasadach określonych
w „Regulaminie usług publicznych świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku”,
zwanym dalej „Regulaminem ZU”.
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2. Regulamin ZU, o którym mowa w ust. 1, jest zamieszczony na stronie internetowej Zakładu
Utylizacyjnego www.zut.com.pl, a godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych są zamieszczone także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku –
www.czystemiasto.gdansk.pl.”;
b) ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie:
„6. W ramach objazdowego systemu, o którym mowa w ust. 5, na zasadach określonych
w Regulaminie ZU, zapewnia się odbieranie bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przez obsługę
wyspecjalizowanego i oznakowanego pojazdu następujących odpadów:
1) niebezpiecznych, chemikaliów, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów o charakterze
medycznym – w miejscu postoju pojazdu we wskazanych lokalizacjach na terenie gminy;
2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – także bezpośrednio z nieruchomości, po
uprzednim zgłoszeniu potrzeby odbioru i uzgodnieniu jego terminu przez właściciela nieruchomości
w sposób określony w Regulaminie ZU.
7. W ciagu roku kalendarzowego zapewnia się minimum trzy pełne cykle objazdowej zbiórki
odpadów niebezpiecznych, obejmujące wskazane lokalizacje na terenie gminy, o których mowa
w ust. 6 pkt 1; lista lokalizacji oraz terminy objazdowej zbiórki dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gdańsku – www.czystemiasto.gdansk.pl.”.
§ 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 za wyjątkiem § 1 pkt 1 i pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2021 roku.
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