UCHWAŁA NR XXVI/638/16
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 listopada 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
Na podstawie art. 4 ust. 1 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 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Gdyni zmienionej uchwałą nr XIII/281/15 z dnia 28 października 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) §7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym więcej niż cztery lokale pojemniki na
odpady powinny być rozmieszczone w sposób wykluczający:
1) możliwość zamoknięcia oraz ugrzęźnięcia w błocie lub śniegu,
2) możliwość ich przemieszczania lub przewracania bez udziału człowieka, w szczególności przez zwierzęta lub
wskutek działania warunków atmosferycznych,
3) zastawianie lub ograniczanie dostępu do pojemnika przez inny pojemnik,
4) przemieszczanie pojemników w trakcie odbioru odpadów po powierzchni nieutwardzonej.”,
2) §7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający pozbycie się odpadów
zmieszanych oraz wymienionych w §3 ust. 2 pkt 1-4 w jednym miejscu, a odległość pomiędzy sąsiednimi
pojemnikami nie może przekraczać 2 m.”,
3) §7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym nie więcej niż cztery lokale pojemniki na
odpady powinny być rozmieszczone w sposób:
1) wykluczający możliwość ugrzęźnięcia w błocie lub śniegu,
2) wykluczający ich przewracanie przez zwierzęta,
3) zapewniający możliwość przemieszczania pojemników w trakcie odbioru odpadów po powierzchni
utwardzonej.”,
4) §7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym nie więcej niż cztery lokale worki z
odpadami powinny być rozmieszczone w sposób wykluczający możliwość ich rozerwania przez zwierzęta.”,
5) §7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Pojemniki na nieruchomości powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający nie utrudniony dostęp do
nich przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w chwili
wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do odbioru odpadów komunalnych:
1) miejsce to pozostaje otwarte albo przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz,
pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do niego - w przypadku gdy miejsce usytuowania
pojemników jest zamykane,

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r., poz. 1250.

2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r., poz. 1579.
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2) w przypadku gdy na nieruchomości jest utrzymywany pies - zwierzę to zostało odpowiednio zabezpieczone w
sposób wyłączający możliwość pogryzienia.”,
6) w §7 uchyla się ust. 5a i 6,
7) zmienia się §23 w ten sposób, że wyrazy „z zastrzeżeniem §7 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2017
roku” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem §7 ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem 30.06.2017 roku.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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