
 
 

UCHWAŁA NR LV/1391/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek 
o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych na 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

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 2022 r. poz. 559, zm.: poz.583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 6c 
ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2a pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, zm.: poz. 1549, poz. 1768) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny za pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

2. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, za pojemniki lub worki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

3. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worki przeznaczone do 
zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, zawarte są w Załączniku nr 1 do uchwały. 

4. Stawki opłat podwyższonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemniki lub worki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów w sposób selektywny, o których mowa w  ust. 2, zawarte są w Załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.11.2022 r.

Poz. 4348



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/1391/22

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 października 2022 r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Lp.

Rodzaj i pojemność

pojemnika

albo worka

Stawki opłat za odpady komunalne zbierane selektywnie (zł)

Stawka
opłaty za
odpady

resztkowe

Stawka
opłaty za
bioodpady

Stawka
opłaty za
szkło

Stawka
opłaty za
papier

Stawka
opłaty za
metale i
tworzywa
sztuczne

1 2 3 4 5 6 7

1. pojemnik 60 l 2,90 2,40 2,40 2,40 2,40

2. pojemnik 120 l 5,90 4,70 4,70 4,70 4,70

3. pojemnik 240 l 11,80 9,40 9,40 9,40 9,40

4. pojemnik 360 l 17,70 14,10 - - -

5. pojemnik 660 l 32,40 25,90 25,90 25,90 25,90

6. pojemnik 1100 l 54,00 43,20 43,20 43,20 43,20

7. pojemnik 7 m3 343,60 274,90 - - -

8. pojemnik 10 m3 490,90 392,70 - - -

9. pojemnik 20 m3 981,80 785,50 - - -

10. „prasokontener” 1 m3 49,10 - - 39,30 39,30

11. „prasokontener” 5 m3 245,50 - - 196,50 196,50

12. „prasokontener” 8 m3 392,80 - - 314,40 314,40

13. „prasokontener” 10 m3 491,00 - - 393,00 393,00

14. „prasokontener” 12 m3 589,20 - - 471,60 471,60

15. „prasokontener” 16 m3 785,60 - - 628,80 628,80

16. „prasokontener” 20 m3 982,00 - - 786,00 786,00

17. worek 120 l - - 4,70 4,70 4,70
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/1391/22

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 października 2022 r.

Stawki opłat podwyższonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub
worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku nie
wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny

Lp.

Rodzaj i pojemność

pojemnika

albo worka

Stawki opłaty podwyższonej, w przypadku nie wypełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów

komunalnych w sposób selektywny (zł)

Stawka
opłaty za
odpady

resztkowe

Stawka
opłaty za
bioodpady

Stawka
opłaty za
szkło

Stawka
opłaty za
papier

Stawka
opłaty za
metale i
tworzywa
sztuczne

1 2 3 4 5 6 7

1. pojemnik 60 l 5,80 4,80 4,80 4,80 4,80

2. pojemnik 120 l 11,80 9,40 9,40 9,40 9,40

3. pojemnik 240 l 23,60 18,80 18,80 18,80 18,80

4. pojemnik 360 l 35,40 28,20 - - -

5. pojemnik 660 l 64,80 51,80 51,80 51,80 51,80

6. pojemnik 1100 l 108,00 86,40 86,40 86,40 86,40

7. pojemnik 7 m3
687,20 549,80 - - -

8. pojemnik 10 m3
981,80 785,40 - - -

9. pojemnik 20 m3
1 963,60 1 571,00 - - -

10. „prasokontener” 1 m3
98,20 - - 78,60 78,60

11. „prasokontener” 5 m3
491,00 - - 393,00 393,00

12. „prasokontener” 8 m3
785,60 - - 628,80 628,80

13. „prasokontener” 10 m3
982,00 - - 786,00 786,00

14. „prasokontener” 12 m3
1 178,40 - - 943,20 943,20

15. „prasokontener” 16 m3
1 571,20 - - 1 257,60 1 257,60

16. „prasokontener” 20 m3
1 964,00 - - 1 572,00 1 572,00

17. worek 120 l - - 9,40 9,40 9,40
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