
UCHWAŁA NR XXXVIII/1030/17
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 25 kwietnia 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) 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, 1020, 1250, 1920), 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. 38067),  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odebrane zostaną 
następujące rodzaje 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

–  w każdej ilości, zebrane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta Gdańska 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, zwanej 
dalej Regulaminem.

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odebrane 
zostaną następujące rodzaje odpadów komunalnych:
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1) papier,

2) szkło,

3) metale i tworzywa sztuczne,

4) bio,

5) resztkowe,

6) zmieszane

–  w ilości wynikającej z liczby i pojemności pojemników, wskazanych przez właściciela 
nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zebrane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

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, odebrane zostaną następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) szkło,

3) metale i tworzywa sztuczne,

4) bio,

5) resztkowe,

6) zmieszane

–  w każdej ilości, zebrane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki  do gromadzenia odpadów komunalnych

1. Ustala się, że wszystkie nieruchomości wyposażone zostaną w pojemniki lub worki do 
gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z zadeklarowanym przez właściciela nieruchomości 
sposobem zbierania odpadów, z zachowaniem następujących zasad:

1) pojemniki dostarczone zostaną w miejsca wskazane przez właściciela nieruchomości, przy czym:

a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dostarczone będą pojemniki 
o pojemnościach zgodnych z normami gromadzenia odpadów komunalnych zawartymi 
w Regulaminie,

b) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy dostarczone będą 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”);

2) worki dostarczone zostaną bezpośrednio na teren nieruchomości, przy czym:

a) dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną – worki przeznaczone do gromadzenia 
papieru i szkła, w ilości nie mniejszej niż 1 worek na nieruchomość na miesiąc, a worki 
przeznaczone do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych, w ilości nie mniejszej niż 
2 worki na nieruchomość na miesiąc,

b) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku – worki przeznaczone do gromadzenia odpadów bio, papieru, szkła, 
metali i tworzyw sztucznych oraz resztkowych albo odpadów zmieszanych, w ilości 
wynikającej z masy odpadów komunalnych powstających na nieruchomości;
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3) dla nieruchomości niezamieszkałych, z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów papieru, szkła 
oraz metali i tworzyw sztucznych w workach, worki udostępnione będą do odbioru przez właścicieli 
nieruchomości w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-
254 Gdańsk:

a) do gromadzenia papieru i szkła – po 1 worku na nieruchomość na miesiąc,

b) do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych – 2 worki na nieruchomość na miesiąc.

1a. Ustala się, że wszystkie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

w które Gmina Miasta Gdańska wyposażyła nieruchomości oraz prasokontenery wyposażone zostaną 
w elektroniczne etykiety identyfikacyjne, zgodne z technologią RFID.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. Wymiana pojemników na danej nieruchomości, będzie  następowała z zachowaniem poniższych 
zasad:

1) na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy – po zgłoszeniu w Gdańskim Zarządzie 
Dróg i Zieleni, nie częściej niż 1 raz w roku,

2) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy – w przypadku zmiany pojemności 
pojemnika w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednak 
nie częściej niż 2 razy w roku.”;

3) w § 3a:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 2”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się następującą częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników, o których mowa w § 
3 ust. 1 pkt 1:

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.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymiana uszkodzonych pojemników na nowe oraz dostarczenie nowych pojemników w miejsce 
skradzionych będzie następowała po zgłoszeniu w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, przy czym 
nie częściej niż 1 raz w roku.”;

4) w § 4:

a) w ust. 1:

- we wstępie do wyliczenia skreśla się wyraz „komunalnych”,

- w pkt 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„odpady bio, resztkowe oraz zmieszane odbierane z nieruchomości:”
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- w pkt 2 wyraz „mokrą” zastępuje się wyrazem „bio”,

- w pkt 6 wyrazy „6 razy w roku” zastępuje się wyrazami „1 raz w miesiącu”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) szkło odbierane z nieruchomości:

a) zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - 1 raz w miesiącu,

b) zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – 2 razy w miesiącu.”,

- dodaje się pkt 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„9) papier odbierany z nieruchomości:

a) zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 1 raz w miesiącu,

b) zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – 2 razy w tygodniu.

10) metale i tworzywa sztuczne odbierane z nieruchomości:

a) zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 2 razy w miesiącu,

b) zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – 2 razy w tygodniu.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 – nie rzadziej niż 1 raz 
w miesiącu, a metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Odpady zbierane w workach przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, będą odbierane z następującą częstotliwością: szkło i papier –1 raz w miesiącu, a metale 
i tworzywa sztuczne – 2 razy w miesiącu.”,

d) w ust. 3 skreśla się wyraz „komunalne”;

5) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Odpady, o których mowa w § 4 będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do soboty, 
z wyłączeniem świąt, nie częściej niż 1 raz na dobę.

2. Harmonogramy odbierania odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 5, 7, 9 i 10 oraz 
ust. 2 i 2a będą dostępne na stronie internetowej – www.czystemiasto.gdansk.pl.”;

6) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odpady bio, resztkowe, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz zmieszane, gromadzone 
w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 3, odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów.”,

b) w ust. 2 wyraz „mokrą” zastępuje się wyrazem „bio”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym opony) odbierane będą:

1) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – sprzed posesji,
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2) w przypadku nieruchomości pozostałych – z punktów gromadzenia odpadów.”,

d) uchyla się ust. 6,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odpadów frakcji bio, papieru, szkła oraz metali i tworzyw 
sztucznych w terminach określonych w § 4 w przypadku wykazania, że odpady te nie są zbierane 
selektywnie.”;

7) użyte w § 7 ust. 3 wyrazy „Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku” zastępuje się wyrazami „Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni”;

8) w § 8:

a) pkt 1 wyrazy „Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku” zastępuje się wyrazami „Gdańskim Zarządzie Dróg 
i Zieleni”, a wyraz „ZDiZ” zastępuje się wyrazem „GZDiZ”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku telefonicznie pod nr 58 323 70 80, elektronicznie – email: wgk@gdansk.gda.pl, pisemnie 
lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, 
80-103 Gdańsk,”;

9) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 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 lub przekazywane do 
unieszkodliwienia.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. c i d oraz pkt 7-9, 
który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska

Bogdan Oleszek
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