
Uchwała nr XXXIV/568/97 

Rady Miasta Gdyni 

z 28 maja 1997 roku 
 

 

w sprawie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i 

usuwania odpadów komunalnych 
 

 
 Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. 

Nr 89/96, poz. 401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622; Dz. U. Nr 9/97, poz. 43), art. 3 uts. 

2 pkt 6 i 7, art. 4 pkt 1, 2, 3, art. 6 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porząd-

ku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

W celu utrzymania porządku i czystosci na terenie nieruchomości nakłada się następujące 

obowiązki i wymagania na właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu po-

rządku i czystosci w gminie oraz na kierowników budowy na terenie budowy: 

1. Systematycznie sprzątać teren nieruchomości, oczyszczać z zanieczyszczeń i śmieci, usu-

wać zbędne przedmioty, wraki samochodowe i inne odpady komunalne zgodnie z wyma-

ganiami niniejszej uchwały. 

2. Odpady komunalne gromadzić wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do tego celu. 

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych stosować pojemniki, kontenery utrzymywane w 

dobrym stanie technicznym i posiadające sprawne zamknięcia. W razie potrzeby można 

dodatkowo korzystać z worków odpowiednio oznakowanych świadczących o opłaconej 

utylizacji. 

4. Urządzenia do gromadzenia stałych odpadów komunalnych rozmieścić w obrębie nieru-

chomości zgodnie z przepisami wykonawczymi prawa budowlanego w miejscu umożliwia-

jącym ich opróżnianie przez specjalistyczne samochody wywozowe. 

5. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie punktu gromadzenia odpadów na terenie 

własnej nieruchomości, zapewnić gromadzenie odpadów na terenie innej nieruchomości 

odległej co najwyżej o 50 m na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisem-

nej umowy. 

6. Liczbę pojemników i częstotliwość ich opróżniania ustalić z jednostką wywozową na pod-

stawie liczby osób z nich korzystających oraz ilości wytwarzanych odpadów przy zapew-

nieniu stałego zamknięcia pojemników, lecz nie rzadziej niż co 3 tygodnie a w okresie let-

nim co 2 tygodnie (względy sanitarne). Pojemniki nie mogą być przepełnione. 

7. Jednostkom wywozowym zapewnić dostęp do pojemników w czasie dnia powszedniego w 

godzinach ustalonych z tą jednostką oraz udzielić informacji i danych koniecznych do usta-

lenia częstotliwości wywozu odpadów. 

8. Należy zawrzeć umowę z firmą wywozową na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów ko-

munalnych lub systematycznie usuwać odpady na składowisko lub miejsce ich wykorzy-

stywania lub unieszkodliwiania prowadzone przez firmy posiadające zezwolenie 

Prezydenta Miasta na prowadzenie tej działalności. 



9. Pojemniki do gromadzenia odpadów myć i dezynfekować oraz utrzymywać w czystości 

miejsca ich ustawienia. Dbać o zamykanie pojemników i nie przepełnianie ich ponad moż-

liwość zamykania. 

10.Funkcjonariuszom Straży Miejskiej okazywać umowy i dowody płacenia za usługi usuwa-

nia odpadów firmie wywozowej lub dowodów płacenia za składowanie odpadów komu-

nalnych na składowisku za okres ostatnich 3 miesięcy. 

11.Firmie wywozowej zgłaszać dodatkowe zapotrzebowanie na wywóz odpadów, w razie 

wcześniejszego niż przewidywano przepełnienia pojemnika. 

 

§ 2 

 

Wprowadza się następujące zasady selektywnej zbiórki surowców wtórnych i komunalnych 

odpadów niebezpiecznych: 

1. Każdy właściciel nieruchomości winien dąćyć do segregowania i selektywnego gromadze-

nia surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunal-

nych. 

2. Selektywną zbiórkę odpadów organizuje: 

a) gmina - na terenach gminnych (ulice, place, szkoły, budownictwo komunalne), 

b) właściciele i użytkownicy terenu na terenach pozostałych. 

3. Do selektywnej zbiórki makulatury, szkła, tworzyw sztucznych stosuje się: 

a) w zabudowie wielorodzinnej i w miejscach publicznych odpowiednio oznakowane po-

jemniki o konstrukcji dostosowanej do rodzaju gromadzonych odpadów z napisami: 

makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, 

b) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki lub worki plastikowe odpowiednio oznakowa-

ne. 

4. Do odbioru przeterminowanych leków przeznaczone są pojemniki ustawione w niektórych 

aptekach. 

5. Do gromadzenia zużytych baterii przewidziane są kieszenie przy pojemnikach stosowa-

nych do gromadzenia tworzyw sztucznych oraz wydzielone pojemniki w niektórych skle-

pach. 

6. Sposób odbioru zgromadzonych w wyniku segregacji odpadów, tj. makulatury, szkła, two-

rzyw sztucznych, przeterminowanych leków, zużytych baterii należy uzgodnić z firmą wy-

wozową. Ich odbiór jest bezpłatny pod warunkiem prawidłowej segregacji. 

7. Odpady wielkogabarytowe, tj. meble, sprzęt RTV, sprzęt kuchenny itp. z gospodarstw do-

mowych odbierane będą w ramach tzw. „wystawek” bezpłatnie dwa razy w roku według 

ustalonego i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu. 

8. Zaleca się oddzielne gromadzenie odpadów remontowo-budowlanych (gruzu) i wywożenie 

na składowisko gruzu i ziemi: 

a) przez wynajęcie kontenera w firmie wywozowej za dodatkową opłatą, 

b) lub własnym transportem. 

9. Wraki samochodowe oraz odpady pochodzące z ich rozbiórki należy przekazywać firmom 

prowadzącym działalność wykorzystywania i unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów po-

siadających zezwolenie Prezydenta Miasta. 

10.Zarząd Miasta będzie informował o zakresie i miejscu prowadzonej w Gdyni segregacji. 

 

§ 3 

 

Zabrania się: 



• gromadzenia łącznie z odpadami komunalnymi gorącego popiołu i żużla, odpadów tok-

sycznych, wybuchowych, lodu i śniegu, 

• spalania odpadów w pojemniku lub na powierzchni ziemi, 

• wrzucania niewłaściwych odpadów do pojemników stosowanych do gromadzenia segre-

gowanych odpadów oraz gromadzenia odpadów wokół tych pojemników, 

• mycia pojazdów na terenach publicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi. 

 

§ 4 

 

Jeżeli właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług firm wywozowych 

posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności usuwania odpadów 

komunalnych, poprzez przedstawienie umowy i rachunków za te usługi lub okazanie dowo-

dów płacenia za składowanie odpadów bezpośrednio na składowisku, gmina przejmie obo-

wiązek usuwania odpadów stosując stawkę 3-krotnie wyższą od ustalonej na podstawie postę-

powania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


