
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 z późn. zm.1)) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 zmienia się §6 w następujący sposób: 

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych 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. 8 pkt 1.”;

2) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zbieranie komunalnych odpadów o których mowa w §3 ust. 2 pkt 1-3 na nieruchomości zabudowanej 
budynkiem obejmującym więcej niż cztery lokale, następuje w pojemnikach o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 
4.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w §1 pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski

1) Dz. U. z 2011 nr 152, poz. 897, Dz. U. z 2012, poz. 951, Dz. U. z 2013, poz. 21, poz. 228, poz. 888
2) Dz. U. z 2013 r. poz. 645
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UZASADNIENIE

W dniu 29.08.2012r. uchwałą Nr XXII/447/12 Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku określa m. in. rodzaje i minimalną pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania 
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 6 i 7 Regulaminu powodowało wątpliwości, czy na nieruchomości 
zabudowanej budynkiem do czterech lokali, komunalne odpady zmieszane mogą być zbierane w workach. 

Proponowana zmiana jednoznacznie usuwa te wątpliwości, wskazując, że komunalne odpady zmieszane 
na nieruchomości zabudowanej budynkiem do czterech lokali winny być zbierane w pojemnikach, zaś 
w workach gromadzone mogą być wyłącznie komunalne odpady zmieszane w ilości przekraczającej pojemność 
pojemnika stanowiącego wyposażenie nieruchomości. 
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