UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 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 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)
oraz art. 6r
ust. 3
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/96/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. ze zmianami 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, zmienionej uchwałą Nr XIII/351/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27
sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - w 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”) oraz z zastrzeżeniem ust. 3.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ustala się, że wszystkie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, w które Gmina Miasta
Gdańska wyposażyła nieruchomości (za wyjątkiem worków, o których mowa w ust. 2 i 3) oraz
prasokontenery wyposażone zostaną w elektroniczne etykiety identyfikacyjne, zgodne z technologią RFID.”,
c) uchyla się ust. 4 i ust. 5.
2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym
1. Zapewnia się utrzymanie pojemników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, w odpowiednim stanie
technicznym, a także porządkowym i sanitarnym poprzez ich mycie i dezynfekcję z częstotliwością
określoną w ust. 2.;
2. Określa się następującą minimalną częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników, o których mowa w
§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2:
1) pojemniki na odpady zmieszane – 2 razy w roku,
2) pojemniki na odpady suche – 2 razy w roku,
3) pojemniki na odpady mokre – 3 razy w roku,
4) pojemniki na szkło – 1 raz w roku.”;
3) w § 4 ust. 2 wyrazy „w kwartale” zastępuje się wyrazami „w miesiącu”.
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§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 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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Uzasadnienie
Uchwałą nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, wprowadza się od
1 lipca 2016 r. obowiązek selektywnego zbierania szkła. Przedkładana zmiana uchwały ma na
celu dostosowanie wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu GOK
i wymaga doprecyzowania częstotliwości odbioru szkła 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 rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
W związku z potrzebą uregulowania kwestii dotyczących używania na terenie Gminy
Miasta Gdańska pojemników przystosowanych do zgniatania i zagęszczania odpadów
komunalnych (tzw. „prasokontenerów”), uchwała w zmienionym kształcie określa zasady
stosowania tego rodzaju pojemników na terenie GMG.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Gdańska
jest zasadne.
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Wnioskodawca
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Radca prawny

