UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890)
w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
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, zmienionej uchwałą Nr XIII/350/15 Rady Miasta Gdańska z
dnia 27 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) systemie GOK – należy przez to rozumieć zorganizowany przez Gminę Miasta Gdańska przy
współpracy z Zakładem Utylizacyjnym zespół działań obejmujących gospodarowanie odpadami
komunalnymi wytwarzanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta
Gdańska, w tym odpadami z grupy 15 o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1923).”;
2) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie
pojemników metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, spełniających następujące
warunki:
1) pojemniki szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi, posiadające konstrukcję umożliwiającą
ich opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady, o
pojemności: 60 l, 120 l, 180 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l;
2) kontenery szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi o pojemności: 7 m3 i 10 m3;
3) kontenery odkryte o pojemności: 7 m3, 10 m3, 14 m3, 20 m3;
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wyposażone w denny
system opróżniania lub opróżniane od góry;
5) kontenery i torby przeznaczone do odpadów budowlanych;
6) pojemniki specjalne do gromadzenia zużytych olejów, odpadów niebezpiecznych, leków oraz
tekstyliów i zużytej odzieży;
7) pojemniki półpodziemne (częściowo zagłębione w ziemi) i naziemne oraz szczelne zbiorniki
podziemne, z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową, dostosowane do
opróżniania samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe HDS;
8) pojemniki przystosowane do zgniatania i zagęszczania odpadów komunalnych (tzw.
„prasokontenery”) wyłącznie na odpady suche i zmieszane, posiadające konstrukcję
umożliwiającą ich opróżnienie hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających
odpady, o pojemności: 1 m3, 5 m3, 8 m3, 10 m3, 12 m3, 16 m3 i 20 m3.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN
840 lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu
gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów, określonego w § 4
ust. 2 pkt 1-3,
2) zapewnienia pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady w ramach systemu GOK
swobodnego dostępu do wszystkich pojemników zlokalizowanych w punkcie gromadzenia
odpadów, w szczególności przekazania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne
niezbędnej ilości kluczy, pilotów i kodów dostępu do drzwi i bram;
3) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.
2. Jeżeli nie zapewniono swobodnego dostępu do pojemników zlokalizowanych w punkcie
gromadzenia odpadów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pojemniki należy wystawiać w dniu odbioru
odpadów przed wejściem na teren nieruchomości.
3. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów mokrych, suchych, szkła lub
niesegregowanych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, dopuszcza się zbieranie
powstałej nadwyżki odpadów w workach, o których mowa w § 7 ust. 2.”;
4) uchyla się § 12.
5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub
handlowa w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, oprócz zbierania odpadów komunalnych w
pojemnikach zlokalizowanych w punkcie gromadzenia odpadów, zobowiązani są odpowiednio do:
1) ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na odpady i ich
opróżniania do pojemników zlokalizowanych w punkcie gromadzenia odpadów z częstotliwością
zapobiegającą przepełnieniu oraz sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci związanych z prowadzoną
działalnością handlową lub gastronomiczną, bez względu na to, czy obok znajduje się pojemnik na
odpady usytuowany na terenach, o których mowa w § 11 Regulaminu;
2) gromadzenia zużytych olejów jadalnych używanych w procesach technologicznych w szczelnych
pojemnikach dostarczanych przez odbierających oleje, a ich wywóz udokumentować dowodem
przekazania odpadów.”;
6) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Do odbioru przeterminowanych leków służą specjalnie zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane pojemniki, ustawione w aptekach.”;
7) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć
kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, zobowiązani
są do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w odstępach
czasu, uniemożliwiających ich przepełnienie.”;
8) Załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie ustalone odpowiednio w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ..........
Rady Miasta Gdańska
Załącznik Nr 1do Uchwały Nr VI/95/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 lutego 2015 r.

z dnia .........................

Minimalne pojemności pojemników oraz średnie tygodniowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Pojemnik na szkło

Pojemnik na odpady
niesegregowane
(suche, mokre i szkło
łącznie)

Średnia tygodniowa
ilość wytwarzanych
odpadów
niesegregowanych albo
suchych, mokrych i
szkła łącznie

3

4

5

6

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

50 l

2 osoby

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 120 l

100 l

3 osoby

jeden poj. 60 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 180 l

150 l

4 osoby

jeden poj. 60 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 240 l

200 l

5 osób

jeden poj. 60 l

jeden poj. 180 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 240 l

250 l

Nie mniejsza niż średnia
tygodniowa ilość
wytwarzanych odpadów
(kol. 6.)
x liczba osób
zamieszkujących

50 l

Minimalna pojemność pojemnika
Rodzaj
zabudowy
i liczba osób
zamieszkujących

Pojemnik na odpady
mokre

Pojemnik na odpady
suche

1

2

1 osoba

Zabudowa jednorodzinna,
nieruchomości rekreacyjnowypoczynkowe

Zabudowa wielorodzinna
i jednorodzinna powyżej
5 osób

Suma pojemności pojemników na odpady mokre, suche i szkło
nie mniejsza niż średnia tygodniowa ilość wytwarzanych odpadów (kol. 6.)
x liczba osób zamieszkujących,
jednak nie mniejsza niż 60 l dla każdego rodzaju odpadów zbieranych selektywnie
(mokrych, suchych i szkła)

Legenda: kol. – kolumna; poj. – pojemnik; l – litry.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .........
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/95/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 lutego 2015 r.

Rady Miasta Gdańska
z dnia .......................

Minimalne pojemności pojemników oraz średnie tygodniowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Minimalna pojemność pojemnika
Lp.

Rodzaj
działalności

Pojemnik na odpady
mokre

Pojemnik na odpady
suche

Pojemnik na szkło

Pojemnik na odpady
niesegregowane
(suche, mokre i szkło
łącznie)

Średnia tygodniowa
ilość wytwarzanych
odpadów
niesegregowanych albo
suchych, mokrych i
szkła łącznie

1.

Żłobki i przedszkola

jeden poj. 120 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 360 l

3 l / dziecko /pracownika

2.

Szkoły i uczelnie

jeden poj. 120 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 360 l

3 l / ucznia /pracownika

3.

Lokale gastronomiczne

jeden poj. 120 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 180 l

20 l / miejsce
konsumpcyjne (także w
tzw. „ogródkach”)

4.

Uliczne punkty szybkiej
konsumpcji i lokale
gastronomiczne stosujące
naczynia jednorazowego użytku

jeden poj. 60 l / dzień
x liczba dni działalności
w tygodniu

jeden poj. 120 l / dzień
x liczba dni działalności
w tygodniu

jeden poj. 60 l / dzień
x liczba dni działalności
w tygodniu

jeden poj. 120 l / dzień
x liczba dni działalności
w tygodniu

jeden poj. 120 l / dzień
x liczba dni działalności
w tygodniu

5.

Lokale handlowe

jeden poj. 60 l na lokal

jeden poj. 120 l na lokal

jeden poj. 60 l na lokal

jeden poj. 120 l na lokal

5 l × pow. lokalu w m2

6.

Punkty handlowe poza lokalem

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 120 l

50 l × liczba
pracowników

7.

Targowiska

jeden poj. 1100 l

jeden poj. 1100 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 1100 l

3 l / m2

8.

Zakłady usługowe, produkcyjne
i biura

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

20 l × liczba
pracowników

9.

Szpitale, hotele, internaty

jeden poj. 360 l

jeden poj. 660 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 1100 l

25 l / miejsce leżące

10.

Ogrody działkowe:
Od 1 marca do 31 października

jeden poj. 1100 l

jeden poj. 1100 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 1100 l

20 l / działkę

jeden poj. 360 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 360 l

5 l / działkę

Od 1 listopada do końca lutego

-

Legenda: pow. – powierzchnia; poj. – pojemnik; l – litry.
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Uzasadnienie
Przedkładany projekt Regulaminu dostosowuje funkcjonowanie obecnego systemu
GOK do wprowadzanego w dniu 1 lipca 2016 r. obowiązku selektywnego zbierania szkła.
Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie systemu, w tym wykonanie obowiązku
odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, zmienia się zapisy dotyczące
zapewnienia swobodnego dostępu do wszystkich pojemników zlokalizowanych
w punkcie gromadzenia odpadów.
Doprecyzowano ponadto zapisy dla właścicieli nieruchomości, na których prowadzona
jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej uściślając kwestię
ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby dodatkowych pojemników.
W związku z koniecznością uregulowania kwestii dotyczących używania na terenie
Gminy Miasta Gdańska pojemników przystosowanych do zgniatania i zagęszczania odpadów
komunalnych (tzw. „prasokontenerów”), Regulamin w zmienionym kształcie dopuszcza
stosowanie tego rodzaju pojemników na terenie GMG.
Natomiast w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 wobec silnie zróżnicowanej morfologii
zbieranych przez właścicieli nieruchomości odpadów, zasadnym jest stosowanie średniej
tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów ogółem, bez podziału na poszczególne frakcje. W
obu załącznikach dostosowano także minimalne pojemności pojemników do wprowadzanego
obowiązku selektywnego zbierania szkła.
Proponowane nowe zapisy uchwały mają także na celu poprawę jej czytelności.
Jednocześnie wykreślono z Regulaminu zapis właściwy dla aktów prawnych wyższego rzędu.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Gdańska
jest zasadne.

……………………….
Wnioskodawca

……………………….
Radca prawny

