
Uchwała Nr XVIII/359/12 
Rady Miasta Gdyni 

z 28 marca 2012 roku 
 

w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni 
 
 
Na podstawie oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr 236/2005 poz. 2008 ze zm.1) Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje: 

§1 

W Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Gdyni, przyjętym uchwałą 
Nr XX/480/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2008r. Nr 85 
poz. 2181), wprowadza się następujące zmiany: 

1) Uchyla się Rozdział I Regulaminu. 

2) § 16 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„§ 16 Zarządcy dróg publicznych zobowiązani są do: 
1) usuwania błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do 

uŜytku publicznego, 
2) odbioru odpadów uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników 

połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości, 
3) ustawienia wzdłuŜ ciągów ulicznych oraz na pozostałych terenach przeznaczonych do 

uŜytku publicznego (parki, place itp.) koszy na odpady w ilości uzaleŜnionej od 
natęŜenia ruchu pieszego oraz codziennego ich opróŜniania,  

4) utrzymania zieleni w pasie drogowym.” 

3) § 27 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  
„§ 27 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do: 
1) niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaŜe i 

kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc 
dopuszczających wprowadzanie psów na plaŜe przez cały rok; 

2) niekąpania zwierząt w fontannach miejskich.” 

4) § 30 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„§30 
1. Obszarem obowiązkowej deratyzacji jest Miasto Gdynia. 
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania na terenie 

nieruchomości deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku w terminach od 15 kwietnia do 15 
maja i od 15 października do 15 listopada oraz kaŜdorazowo w przypadku wystąpienia 
populacji gryzoni na terenie nieruchomości.” 

 

 

                                                 
1 zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 
1495, Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 
poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 106 poz. 622, Nr 152 poz. 897, Nr 
230 poz. 1373  



§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gdyni pozostają bez zmian.  
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 
dr inŜ. Stanisław Szwabski 

 


