
UCHWAŁA NR XXXII/798/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 maja 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 250 ze zm.1)) w zw. z  art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.2)) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni (Dz. U. Woj. Pom. z 2015r., poz. 2242) zmienionej 
uchwałą nr XIII/281/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom z 2015r., 
poz. 3609)  oraz uchwałą nr XXVI/638/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz. U. Woj. Pom. 
z 2016r., poz. 4354)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) §3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym nieruchomości na których w części 
zamieszkują mieszkańcy a w części wykorzystywane są w inny sposób są miejscem  prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.”;

2) w §3 po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których wytwarzane są odpady komunalne, są 
miejscem  prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu 
ministra właściwego do spraw środowiska wydanym na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zakresie nieuregulowanym we wskazanym Rozporządzeniu, 
do zakresu i sposobu selektywnego zbierania odpadów na nieruchomościach o których mowa w zdaniu 
poprzednim stosuje się niniejszy regulamin.”;

3) §6 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych, a także odpadów ulegających biodegradacji zbieranych na 
nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy następuje w pojemnikach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3 lub 4. Na nieruchomości zabudowanej budynkiem do czterech lokali dopuszcza się zebranie 
komunalnych odpadów zmieszanych w workach, jeżeli objętość odpadów jakie powstały na tej nieruchomości, 
przekroczyła objętość określoną w ust. 12 pkt 1.”;

4) w §6 po ust. 16 dodaje się ust. 16a w następującym brzmieniu:

„16a. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, na nieruchomościach, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, 
jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co 
najmniej:

1) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,

2) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 litrów na jeden lokal,

3) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego 
ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,

4) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,

5) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r., poz. 1250, 1920 i 1020.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r., poz. 1579 i 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 730.
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6) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej 
funkcji,

7) 3 litrom na każdą działkę położoną na terenie rodzinnego ogrodu działkowego w okresie od 1 kwietnia do 
30 listopada, a w przypadku kiedy na terenie rodzinnego ogrodu działkowego znajduje się więcej niż 
650 działek, łącznie 2000 litrów.”;

5) §8 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) zapewnienie poddawania czyszczeniu pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady 
ulegające biodegradacji, co najmniej dwa razy w roku, a pojemników na odpady wymienione w §3 ust. 2 pkt 1-
3 co najmniej raz w roku,”;

6) w § 9 ust. 2 tabela otrzymuje następujące brzmienie:

Rodzaj odpadu Nieruchomości 
mieszkalne, na których 

zlokalizowane są 
nie więcej niż cztery 

lokale

Nieruchomości 
mieszkalne, na których 
zlokalizowane są więcej 

niż cztery lokale

Nieruchomości 
niezamieszkane przez 

mieszkańców, na 
których powstają 

odpady komunalne
komunalne odpady 

zmieszane raz w tygodniu 2 razy w tygodniu co najmniej 1 raz 
w tygodniu

szkło raz w miesiącu co 2 tygodnie

co najmniej 1 raz 
w miesiącu, 

z uwzględnieniem 
potrzeb

papier, opakowania 
wielomateriałowe raz w miesiącu 2 razy w tygodniu

co najmniej 1 raz 
w miesiącu, 

z uwzględnieniem 
potrzeb

metale i tworzywa 
sztuczne co 2 tygodnie 2 razy w tygodniu

co najmniej 1 raz 
w miesiącu, 

z uwzględnieniem 
potrzeb

odpady ulegające 
biodegradacji - - co najmniej 1 raz 

w tygodniu

popiół z domowych 
palenisk

raz w miesiącu w okresie od 1 października do 
15 maja, w pozostałym okresie z uwzględnieniem 

potrzeb

co najmniej 1 raz 
w miesiącu, 

z uwzględnieniem 
potrzeb

zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

meble i inne odpady 
wielkogabarytowe za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

zużyte opony za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
powstające 

w gospodarstwach 
domowych 

przeterminowane leki 
i chemikalia oraz zużyte 

baterie i akumulatory

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

odpady zielone, 
z wyjątkiem gałęzi 

i innych zdrewniałych 
części roślin

co 2 tygodnie w okresie od początku marca do końca 
listopada

na bieżąco, po wyrażeniu 
zamiaru pozbycia się 

odpadu

gałęzie i inne zdrewniałe 
części roślin za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

drzewka świąteczne co 2 tygodnie, w okresie od początku stycznia do końca lutego
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odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne
za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

7) zmienia się § 23 w ten sposób, że wyrazy „ z zastrzeżeniem §7 ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem 
30.06.2017r.” zastępuje się wyrazami „ z zastrzeżeniem §7 ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem 
31.12.2019r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z dniem 1.07.2017r.

Przewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska
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