
UCHWAŁA NR XXIX/798/16
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446) w związku z  art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały 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.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miasta Gdańska w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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, 
zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska

Bogdan Oleszek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 3806



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/798/16

Rady Miasta Gdańska

z dnia 29 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 29 wrzesnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska 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.

1. Na podstawie art. 16 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296), ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr VI/96/15 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 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. Pom. z 2015 r., poz. 784), zmieniony:

1) uchwałą Nr XIII/351/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta 
Gdańska 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. Pom. z 
2015 r., poz. 2884),

2) uchwałą Nr XXI/589/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającą 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  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 
1642)

- zgodnie z brzmieniem załącznika do obwieszczenia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 uchwały Nr XIII/351/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska 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. Pom. z 2015 r., poz. 2884), który stanowi:

„§ 3. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.”,

2) § 3 uchwały Nr XXI/589/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającej 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 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 
1681), który stanowi:
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„§ 3. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.”.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik do Obwieszczenia

Rady Miasta Gdańska

z dnia 29 września 2016r.

UCHWAŁA NR VI/96/15

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 26 lutego 2015 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

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 2016 r., poz. 446)1) oraz art. 6r  ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)2) uchwala się, co 
następuje:

§ 1.3) Przepisy ogólne

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 2. Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych

1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odebrana zostanie każda 
ilość niesegregowanych odpadów komunalnych lub następujących rodzajów segregowanych odpadów 
komunalnych:

1) mokrych;

2) suchych;

3) szkła;

4) zielonych;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) przeterminowanych leków;

7)4) zużytych opon.

2.5) Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odebrane zostaną 
powstałe na danej nieruchomości niesegregowane odpady komunalne lub następujące rodzaje segregowanych 
odpadów komunalnych:

1) mokre;

2) suche;

1) Stan prawny na dzień 07 września 2016 r.
2) Stan prawny na dzień 07 września 2016 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XIII/351/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska 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. Pom. z 
2015 r., poz. 2884); wszedł w życie z dniem 6 października 2015 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 
października 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 
października 2015 r.
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3) szkło,

w ilości wynikającej z liczby i pojemności pojemników, wskazanych przez właściciela nieruchomości 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku, odebrana zostanie każda ilość powstałych na danej nieruchomości niesegregowanych odpadów 
komunalnych lub następujących rodzajów segregowanych odpadów komunalnych:

1) mokrych;

2) suchych;

3) szkła.

§ 3. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych

1. Ustala się, że wszystkie nieruchomości wyposażone zostaną w pojemniki do gromadzenia odpadów 
komunalnych mokrych, suchych i szkła albo niesegregowanych, zgodnie z zadeklarowanym przez właściciela 
nieruchomości sposobem zbierania odpadów, ustawione w miejscach wskazanych i urządzonych przez 
właściciela nieruchomości, z zachowaniem następujących zasad:

1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - w pojemniki o pojemnościach zgodnych z normami 
gromadzenia odpadów komunalnych zawartymi w Uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, z zastrzeżeniem ust. 2;

2)6) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - w pojemniki o pojemnościach wskazanych przez 
właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za 
wyjątkiem pojemników przystosowanych do zgniatania i zagęszczania odpadów komunalnych (tzw. 
„prasokontenerów”) oraz z zastrzeżeniem ust. 3.

1a.7) Ustala się, że wszystkie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, w które Gmina Miasta 
Gdańska wyposażyła nieruchomości (za wyjątkiem worków, o których mowa w ust. 2 i 3) oraz prasokontenery 
wyposażone zostaną w elektroniczne etykiety identyfikacyjne, zgodne z technologią RFID.

2. Dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną do gromadzenia szkła dostarczane będą worki w ilości nie 
mniejszej niż 1 worek na nieruchomość na miesiąc.

3. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, do 
gromadzenia odpadów mokrych, suchych i szkła albo niesegregowanych dostarczane będą worki w ilości 
wynikającej z masy odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.

4. (uchylony)8) 

5. (uchylony)9) 

§ 3a.10) Warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
itechnicznym

1. Zapewnia się utrzymanie pojemników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2,w odpowiednim stanie 
technicznym, a także porządkowym i sanitarnym poprzez ich mycie i dezynfekcję z częstotliwością określoną 
w ust. 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a Uchwały Nr XXI/589/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2016 r. 
zmieniającej 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 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 1642); wszedł w życie z dniem 12 maja 2016 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 6; wszedł w życie z dniem 12 maja 2016 r.
8) Przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 6; wszedł w życie z dniem 12 maja 2016 r.
9) Przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 6; wszedł w życie z dniem 12 maja 2016 r.
10) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 6; wszedł w życie z dniem 12 maja 2016 r.
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2. Określa się następującą minimalną częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników, o których mowa w § 
3 ust. 1 pkt. 1 i 2:

1) pojemniki na odpady zmieszane – 2 razy w roku;

2) pojemniki na odpady suche – 2 razy w roku;

3) pojemniki na odpady mokre – 3 razy w roku;

4) pojemniki na szkło – 1 raz w roku.

§ 4. Częstotliwość odbierania  odpadów komunalnych

1. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady mokre, suche oraz niesegregowane odbierane z nieruchomości:

a) zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 1 raz w tygodniu;

b) zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż jednorodzinne, położonych w obrębie Starego i 
Głównego Miasta – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu;

c) zabudowanych pozostałymi budynkami mieszkalnymi – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;

2)11) odpady zielone (z wyjątkiem choinek), w zabudowie jednorodzinnej, zbierane poza pojemnikiem na 
frakcję mokrą:

a) w okresie od 1 grudnia do końca lutego – 1 raz na 2 tygodnie;

b) w okresie od 1 marca do 30 listopada – 1 raz w tygodniu;

3)12) odpady zielone w zabudowie wielorodzinnej na żądanie, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu 
kalendarzowym;

4)13) odpady zielone – choinki, wyłącznie w okresie od 2 stycznia do końca lutego – 1 raz w tygodniu;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym opony z nieruchomości:

a) zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – nie rzadziej niż 1 raz w kwartale;

b) zabudowanych pozostałymi budynkami mieszkalnymi – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;

6) przeterminowane leki  – nie rzadziej niż 6 razy w roku;

7) szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

8) (uchylony)14) 

2. Odpady komunalne mokre, suche oraz niesegregowane będą odbierane od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku -  nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.15) 

3. Z danej nieruchomości niezamieszkałej odpady komunalne jednego rodzaju będą odbierane z tą samą 
częstotliwością bez względu na pojemność pojemnika.

§ 5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 
października 2015 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 
października 2015 r.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 
października 2015 r.

14) Przez § 1 pkt 4 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 października 2015 r.
15) Wyrazy w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 6; wszedł w życie z dniem 12 

maja 2016 r.
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1. Odpady komunalne, o których mowa w § 4 będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do 
soboty, z wyłączeniem świąt.

2. Harmonogramy odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 7  są 
dostępne na stronie internetowej – www.czystemiasto.gdansk.pl .

§ 6. Sposób odbioru odpadów komunalnych

1. Odpady mokre, suche, szkło i niesegregowane gromadzone w pojemnikach lub workach, zgodnie z § 3, 
odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów.

2.16) Odpady zielone (z wyjątkiem choinek) będą odbierane z pojemników na frakcję mokrą,  w workach lub 
w kontenerach.

3. Odpady zielone – choinki,  odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów.

4. Przeterminowane leki będą odbierane z aptek, posiadających specjalny pojemnik na przeterminowane 
leki.

5. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym opon) odbywać się będzie metodą tzw. 
wystawek.

6. Odpady, o których mowa w  ust. 5  odbierane będą wyłącznie w dniu odbioru, jeżeli będą wystawione:

a) przed posesją – w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi;

b) przy punktach gromadzenia odpadów – w przypadku nieruchomości pozostałych.

7. (uchylony)17) 

8. Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odpadów frakcji mokrej, suchej i szkła w terminach określonych w § 4 w przypadku 
wykazania, że odpady te są zmieszane.

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania 
odpadów zgodnie ze sposobem wskazanym w złożonej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Posegregowane odpady, o których mowa w ust. 8, odbierane są na zgłoszenie właściciela 
nieruchomości.

§ 7. Przyjmowanie odpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego 
Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55, przyjmuje na zasadach określonych w „Regulaminie usług 
publicznych świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku”:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następujące, selektywnie zebrane 
odpady komunalne:

a) papier;

b) szkło;

c) tworzywa sztuczne;

d) opakowania wielomateriałowe;

e) metale;

f) zielone;

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 
października 2015 r.

17) Przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 października 2015 r.
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i) zużyte baterie i zużyte akumulatory;

j) chemikalia;

k) zużyte opony;

l) przeterminowane leki;

m)18) termometry rtęciowe;

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym z nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku następujące, selektywnie zebrane odpady 
komunalne w łącznej ilości do 1 Mg na każdy rok kalendarzowy:

a) papier;

b) szkło;

c) tworzywa sztuczne;

d) opakowania wielomateriałowe;

e) metale;

f) zielone.

2.19) Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w ilości do 2 Mg na każdy rok 
kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości.

3. Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1, będą 
zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku – www.zut.com.pl oraz  
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – www.czystemiasto.gdansk.pl.

4. Na terenie miasta będą ustawione w zestawach pojemniki do zbierania papieru, szkła i tworzyw 
sztucznych, jako element punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1.

§ 8.20) Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług

Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług:

1) przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości – w Zarządzie Dróg i 
Zieleni w Gdańsku telefoniczne pod nr 58 731 64 64, elektronicznie – email: bok@czystemiasto.gdansk.pl, 
pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZDiZ, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk;

2) przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w Urzędzie Miejskim w 
Gdańsku telefonicznie pod nr 58 32 26 121, elektronicznie – email: wgk@gdansk.gda.pl, pisemnie lub 
osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdańsk;

w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

§ 9.21) Sposób zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gdańska będą 
przekazywane do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – stosownie do 
poszczególnych frakcji – w celu przygotowania do odzysku, w tym recyklingu, poprzez ich sortowanie lub 
kompostowanie. Odpady nie nadające się do odzysku będą unieszkodliwiane poprzez składowanie.

§ 10. Tracą moc Uchwały:

18) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 października 2015 r.
19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 

października 2015 r.
20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 października 

2015 r.
21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 października 

2015 r.
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1) Nr XXXII/683/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 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;

2) Nr XXXV/743/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
Gdańska 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;

3) Nr XXXVII/790/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
Gdańska 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 12.22) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, które wchodzą w życie 
dnia 1 lipca 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska

Bogdan Oleszek

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 6 października 
2015 r.
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