DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia środa, 25 listopada 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński

Poz. 4933

Data: 25.11.2020 19:40:00

UCHWAŁA NR XXIX/741/20
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 29 października 2020 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 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a 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/423/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 6252
z późn. zm. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) pojemniki przeznaczone do gromadzenia drobnych elektroodpadów, odpadów niebezpiecznych, leków
lub tekstyliów i zużytej odzieży – z otworami wsypowymi o konstrukcji uniemożliwiającej
wyciągnięcie umieszczonych w pojemniku odpadów przez osoby postronne”;
2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się, że do gromadzenia odpadów stosuje się worki w następujacych kolorach:
1) w kolorze czarnym lub szarym - dla odpadów resztkowych;
2) w kolorach innych niż kolor czerwony, niebieski, zielony i żółty – dla odpadów stanowiących części
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy zbieranych
odrębnie od pozostałych bioodpadów.”;
3) w § 13 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. W przypadku, kiedy w pojemniku na odpady resztkowe gromadzony jest popiół, należy zachować
szczególną ostrożność poprzez umieszczanie w pojemniku wyłącznie zimnego popiołu, tj. o temperaturze
nie powodującej podpalenia pojemnika lub zgromadzonych w nim odpadów. ”.
§ 2. 1 . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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