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UCHWAŁA NR LV/1386/22
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 27 października 2022 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 2022 r. poz. 559, zm.: poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561)
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 2022 r. poz. 1297, zm.: poz. 1549 i poz. 1768) 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 2021 r. poz. 4616,
zm.: z 2022 r. poz. 645 i 2089) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1:
a) uchyla się pkt 15,
b) po ust. 1 dodaje się ust.1a w następującym brzmieniu:
„1a. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego zbierania i pozbywania się na
zasadach określonych Regulaminem odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw
domowych.”;
2) w § 6:
a) ust. 1 uchyla się pkt 6,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie worków
o pojemności od 80 l do 120 l, o grubości nie mniejszej niż 60 μm, wykonanych z folii polietylenowej
LDPE lub HDPE, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Rozporządzeniu.”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:
„3a. Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych na terenie
nieruchomości dopuszcza się stosowanie pojemników w postaci metalowych kontenerów o pojemności
do 10 m3 oraz torby typu „Big-Bag” o pojemności nie mniejszej niż 500 l, wyposażone w uchwyty
transportowe, wykonane z tkaniny o dużej wytrzymałości.”;
3) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne
lub odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, w miejscu gromadzenia odpadów
wyznaczonym i przygotowanym przez właściciela nieruchomości zgodnie z § 11 ust. 1. W przypadku, gdy
na nieruchomości brak jest miejsca na rozmieszczenie pojemników, dopuszcza się ustawianie pojemników
na terenie nieruchomości sąsiedniej lub innej, pod warunkiem dysponowania przez właściciela
nieruchomości tytułem prawnym do korzystania z tej nieruchomości.”;
4) tytuł Rozdziału 5. otrzymuje brzmienie:
„Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych,
i rozbiórkowych z gospodarstw domowych oraz i nieczystości ciekłych”;

odpadów

budowlanych

5) w § 21 ust. 1 pkt 5 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych:”;
6) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. 1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenów wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe,
powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych oraz
objętości zbiornika, przy zapewnieniu ciągłości użytkowania zbiornika oraz uniemożliwieniu wydostania
się nieczystości ciekłych poza zbiornik, jednakże w każdym przypadku nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni
ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni,
objętości osadnika oraz uniemożliwić wydostanie się nieczystości poza osadnik, jednakże w każdym
przypadku nie rzadziej niż raz na 2 lata.”.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
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