UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIASTA GDYNI
z dnia .............................. 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.1)) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXII/447/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Gdyni, zmienionej uchwałą Nr XXIII/489/12 Rady Miasta Gdyni z dnia
26 września 2012r., oraz uchwałą Nr XXIX/613/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013r., wprowadza się
następujące zmiany:
1) w §6 zmienia się ust. 4, któremu nadaje się treść:
„4. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 2, umieszcza się w widocznym miejscu na tle o minimalnych
wymiarach 280x160 mm, odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadu określonym w ust. 2, widoczny
napis:
1) „SZKŁO” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt 1,
2) „PAPIER I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE” – w przypadku pojemnika na odpady określonego
w ust. 2 pkt 2,
3) „PLASTIK I METALE” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt 3,
4) „ODPADY ZIELONE” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt 4.”;
2) w §7 zmienia się ust. 1, któremu nadaje się treść:
„1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być usytuowane na nieruchomości, na której
powstają odpady, na utwardzonej nawierzchni, w miejscu zapewniającym dostęp do nich osobom
korzystających z nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającemu z niej odpady komunalne. W przypadku
gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane w sposób utrudniający dostęp do pojemników, wymóg
uważa się za spełniony, jeżeli w dniu w którym następuje odbiór odpadów komunalnych miejsce to pozostaje
otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz lub urządzenie
umożliwiające mu dostęp do niego.”;
3) w §7 zmienia się ust. 2, któremu nadaje się treść:
„2. W przypadku gdy cechy nieruchomości o której mowa w ust 1 uniemożliwiają usytuowanie na niej
pojemników do gromadzenia odpadów, pojemniki te mogą być usytuowane na nieruchomości sąsiedniej. Nie
narusza to przepisów odrębnych regulujących zasady korzystania z cudzej nieruchomości, w tym korzystania
z pasa drogowego.”;
4) w §9 zmienia się ust. 2, któremu nadaje się treść:
„2. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości mieszkalne, na

Nieruchomości

Nieruchomości

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2011 Nr 152 poz. 897, Dz. U. z 2012r. poz. 951,
Dz. U. z 2013r. poz. 21 , Dz. U. z 2013r. poz. 228

2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr
40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281,
Dz. U. z 2012 r. poz. 567, Dz. U. z 2013r. poz. 153.
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których zlokalizowane są
nie więcej niż cztery lokale

komunalne odpady
zmieszane

co najmniej 1 raz na tydzień

szkło

co najmniej 1 raz w miesiącu

papier
i opakowania
wielomateriałowe
tworzywa sztuczne
i metale

zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny
meble
i inne odpady
wielkogabarytowe
oraz zużyte opony
powstające
w gospodarstwach
domowych
przeterminowane
leki
i chemikalia oraz
zużyte baterie
i akumulatory
komunalne odpady
zielone ulegające
biodegradacji
odpady budowlane
i rozbiórkowe

mieszkalne, na
niezamieszkane
których zlokalizowane przez mieszkańców,
są więcej niż cztery
na których
lokale
powstają odpady
komunalne
co najmniej 2 razy
co najmniej 1 raz
w tygodniu
w tygodniu
co najmniej 1 raz
w miesiącu

co najmniej 1 raz
w miesiącu,
z uwzględnieniem
potrzeb
co najmniej 1 raz w miesiącu
co najmniej 1 raz
co najmniej 1 raz
w tygodniu
w miesiącu,
z uwzględnieniem
potrzeb
co najmniej 1 raz w miesiącu
co najmniej 1 raz
co najmniej 1 raz
w tygodniu
w miesiącu,
z uwzględnieniem
potrzeb
co najmniej 1 raz na 3 miesiące od 1 marca do
za każdym razem,
30 listopada
w przypadku
zaistnienia potrzeby
pozbycia się odpadu
co najmniej 1 raz na 3 miesiące od 1 marca do
za każdym razem,
30 listopada
w przypadku
zaistnienia potrzeby
pozbycia się odpadu
za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
z uwzględnieniem warunków sanitarno-porządkowych
za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu

”;
5) w §10 zmienia się ust. 3 pkt. 5, któremu nadaje się treść:
„5) zbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w osobnych pojemnikach lub workach przeznaczonych
do tego rodzaju odpadów oraz przekazanie w ten sposób zebranych odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub innemu uprawnionemu przedsiębiorcy, na
podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a tym przedsiębiorcą.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały o której mowa w §1 pozostają bez zmian.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski
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UZASADNIENIE
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni przyjęty uchwałą Nr XXII/447/12
Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012r. Następnie przedmiotowy akt prawa miejscowego został
zmieniony uchwała Nr XXIII/489/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012r. oraz uchwałą Nr
XXIX/613/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013r.
W celu ułatwienia mieszkańcom selektywnego zbierania odpadów, oprócz bezpłatnych worków na
odpady surowcowe, które będą dostarczane przez firmę PRSP Sanipor Sp. z o.o. na podstawie porozumienia
zawartego z Gminą Miasta Gdyni, mieszkańcy otrzymają nieodpłatne naklejki na pojemniki na odpady.
Naklejki wykonane będą w odpowiednich kolorach, z informacją o rodzajach odpadów które powinny być
wrzucane do odpowiednich pojemników, uzupełnione o identyfikację programu edukacyjnego "Śmieci od
nowa". Proponowana zmiana dopuszcza umieszczenie na pojemnikach naklejek spełniających wyżej opisane
warunki.
Wobec wystąpienia problemu odpłatnego wytaczania i wtaczania pojemników na odpady przez firmę
PRSP Sanipor Sp. z o.o., wybranej w przetargu przez gminę, zachodzi konieczność zmiany Regulaminu w taki
sposób, aby koszt ten mógł zostać przejęty przez gminę. W tym celu konieczna jest proponowana zmiana
brzmienia § 7 ust. 1 i ust. 2. Po dokonaniu zmiany Gmina podpisze z firmą wywozową aneks w którym ujęte
zostaną koszty wytaczania i wtaczania pojemników z nieruchomości.
Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni przeprowadzona
w marcu wprowadziła zmianę w zakresie zbierania odpadów w taki sposób, iż metal należy zbierać razem
z tworzywami sztucznymi, a nie wraz z papierem i opakowaniami wielomateriałowymi. W konsekwencji
przeprowadzonej w marcu zmiany, w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, należy dokonać zmiany
w § 9 ust. 2 określającego częstotliwość pozbywania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości w taki sposób, że w tabeli metal przenosi się do
tworzyw sztucznych. Zmiana ta ma charakter porządkowy, nie powoduje zmiany wymogu minimalnej
częstotliwości wywozu tego rodzaju odpadów. Podkreślić należy że pozostałe zmiany dotyczące wspólnego
zbierania metalu i tworzyw sztucznych zostały dokonane w marcu, a wszystkie materiały edukacyjne
skierowane do mieszkańców uwzględniają tą zmianę.
Ostatnia proponowana zmiana wnioskowana jest przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni i ma na celu
doprecyzowanie zapisów dotyczących zbierania odpadów budowlanych i remontowych w tzw. big-bagach
ustawionych w pasie drogowym. Po wprowadzeniu zaproponowanej zmiany Straż Miejska w Gdyni w trybie
Kodeksu wykroczeń uzyska możliwość przymuszania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie
zbierania odpadów budowlanych i remontowych do uiszczania opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, a także
egzekwowania zabrania big-bagów z pasa drogowego, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Projekt zmiany regulaminu został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
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