
UCHWAŁA NR XLV/1336/17
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 30 listopada 2017 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) 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), 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) po pkt 2 dodaje się punkty 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) Gdańskich Usługach Komunalnych – należy przez to rozumieć Gdańskie Usługi Komunalne Spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;

2b) Porcie Czystej Energii – należy przez to rozumieć Port Czystej Energii Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) systemie GOK – należy przez to rozumieć zorganizowany przez Gminę Miasta Gdańska przy 
współpracy z Zakładem Utylizacyjnym, Gdańskimi Usługami Komunalnymi oraz Portem Czystej 
Energii, zespół działań obejmujących gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska;”.

2) tytuł Rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 
warunki ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz zasady 

rozmieszczania pojemników i worków na nieruchomości";

3) w § 7 ust. 3 wyrazy „2004 r., Nr 204, poz. 2087” zastępuje się wyrazami „2017 r., poz. 1226”;

4) po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu:
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„§ 9b. 1. Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich 
okresowe mycie i dezynfekcję z częstotliwością nie mniejszą niż:

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

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

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

4) pojemniki na szkło – 1 raz w roku,

5) pojemniki na papier – 1 raz w roku,

6) pojemniki na metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w roku.

2. Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich okresowe przeglądy, 
konserwację oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze 
użytkowanie.”;

5) w § 14a ust. 2 pkt 2 wyraz „miejscu” zastępuje się wyrazem „punkcie”;

6) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o punktach zbierania zużytego sprzętu można uzyskać na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.czystemiasto.gdansk.pl oraz www.gdansk.pl, a także 
u sprzedawców detalicznych i hurtowych tego sprzętu.”;

7) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 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 oraz odpady budowlane 
i rozbiórkowe.”;

8) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odpady chemikaliów, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów są przyjmowane od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w systemie objazdowym organizowanym przez 
Gdańskie Usługi Komunalne.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Terminy i czas postoju samochodu będą zamieszczane na stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku –  www.czystemiasto.gdansk.pl oraz Gdańskich Usług Komunalnych – 
www.guk.gda.pl.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 6 oraz pkt 8 lit. b, który wchodzi w życie dnia 1 stycznia 
2018 r.  

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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