
UCHWAŁA NR XLV/1337/17
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 30 listopada 2017 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 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. 6r ust. 3 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/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 (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. 
poz. 3806),  zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/1030/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r., 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) papier,

2) szkło,

3) metale i tworzywa sztuczne,

4) bio,

5) resztkowe,

6) zmieszane,

7) zielone,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane leki,
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–  zebranych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, zwanej dalej 
„Regulaminem”.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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 następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier,

2) szkło,

3) metale i tworzywa sztuczne,

4) bio,

5) resztkowe,

6) zmieszane,

–  zebranych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.”.

2) w § 3:

a) ust. 1 pkt 3 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z zadeklarowaną selektywną zbiórką 
odpadów papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych w workach, worki udostępnione będą do 
odbioru przez właścicieli nieruchomości w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk:”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wymiana pojemników na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy będzie 
następowała po zgłoszeniu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
w sposób określony w § 8 pkt 3, nie częściej niż 1 raz w roku, przy czym częstotliwość wymiany liczona 
jest osobno dla każdego rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania tego samego rodzaju 
odpadów.”.

3) w § 3a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zapewnia się utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym poprzez 
ich mycie i dezynfekcję, jednak nie częściej niż z minimalną częstotliwością wynikającą z Regulaminu.

2. Zapewnia się utrzymanie pojemników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w odpowiednim stanie 
technicznym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wymiana uszkodzonych pojemników na nowe oraz dostarczenie nowych pojemników w miejsce 
skradzionych będzie następowała po zgłoszeniu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, w sposób określony w § 8 pkt 3.”.

4) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Odpady bio, resztkowe oraz zmieszane 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, szkło i papier – 1 raz w miesiącu, a metale 
i tworzywa sztuczne – 2 razy w miesiącu.”;

5) w § 5 ust. 2 po wyrazie „internetowej” dodaje się wyrazy „Urzędu Miejskiego w Gdańsku”;

6) w § 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa 
w ust. 1, będą zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Utylizacyjnego – www.zut.com.pl oraz 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku – www.czystemiasto.gdansk.pl.”,

b) w ust. 4 po wyrazie „szkła” dodaje się wyrazy „oraz metali”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług 

Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług:

1) przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości,

2) przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) przez prowadzącego objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych,

–  pisemnie lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, telefoniczne pod nr 58 731 64 64 lub 
elektronicznie – email: bok@czystemiasto.gdansk.pl, w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia 
zdarzenia.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. z wyjątkiem § 1 pkt 5, 6 lit. a oraz pkt 7, który 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. oraz § 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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