
UCHWAŁA NR XVII/423/19
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, zm.1309,1696, i 1815) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 
 uchwala się, co następuje:

REGULAMIN  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU
NA  TERENIE  MIASTA  GDAŃSKA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gdańska.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gdańskich Usługach Komunalnych – należy przez to rozumieć Gdańskie Usługi Komunalne Spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;

2) Zakładzie Utylizacyjnym – należy przez to rozumieć Zakład Utylizacyjny Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego, przy ul. Jabłoniowej 
55;

4) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw 
środowiska na podstawie art. 4a ust. 1 Ustawy;

5) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego zbierania i pozbywania się na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu i Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru;

2) szkła;

3) metali;
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4) tworzyw sztucznych;

5) opakowań wielomateriałowych;

6) bioodpadów;

7) odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy;

8) odpadów niebezpiecznych;

9) chemikaliów;

10) przeterminowanych leków;

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

12) zużytych baterii i akumulatorów;

13) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

14) zużytych opon;

15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

16) resztkowych, tj. odpadów pozostałych po segregacji nadających się do wykorzystania surowców 
określonych jako odpady w pkt. 1-5 i nie zawierających pozostałych odpadów określonych w pkt. 6-15.

2. Właściciele nieruchomości mają możliwość oddzielnego zbierania i pozbywania się na zasadach 
określonych Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zwanych dalej „odpadami o charakterze 
medycznym”;

2) odpadów tekstyliów i odzieży.

3. Sposób zbierania i pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów określono szczegółowo 
w Rozdziale 4 i 5 Regulaminu.

§ 4. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości powinien być realizowany codziennie do godz. 800, a w przypadku intensywnych opadów śniegu 
– w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:

1) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków 
stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu 
przyczyn jego stosowania.

2. Uprzątanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników nie może zostać dokonane na teren 
jezdni. Dopuszcza się składowanie pod drzewami: śniegu, lodu i błota pośniegowego – wyłącznie 
niezawierających środków chemicznych używanych do usuwania śliskości.

3. Selektywnie zebrane liście oraz odrębnie zebrane inne zanieczyszczenia, uprzątane przez właścicieli 
nieruchomości z chodników przyległych do drogi publicznej, będą odbierane przez zarząd tej drogi. Odpady, 
zgromadzone w workach, winny być wystawione w pas drogowy w sposób nieutrudniający poruszanie się 
pieszym i pojazdom. Potrzebę odbioru ww. worków zgłasza się do Gdańskiego Centrum Kontaktu za 
pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl lub nr tel. 58 52 44 500. Zgromadzony śnieg i lód będą 
wywożone w uzasadnionych przypadkach.
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§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika,  może 
odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do 
użytku publicznego, o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających 
ścieków po podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Prace związane z naprawą pojazdów, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców lub które mogą 
spowodować zanieczyszczenie środowiska, w szczególności: wymiany oleju, prac blacharskich, lakierniczych, 
itp. mogą być prowadzone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, zasady ich rozmieszczania na nieruchomości oraz warunki utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie 
pojemników metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, spełniających następujące warunki:

1) pojemniki szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi, posiadające konstrukcję umożliwiającą ich 
opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady, o pojemności: 
60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l;

2) kontenery szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi o pojemności 7 m3 i 10 m3;

3) kontenery odkryte o pojemności: 7 m3, 10 m3, 20 m3;

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych, 
wyposażone w denny system opróżniania lub opróżniane od góry, dostosowane do opróżniania 
samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe typu HDS;

5) pojemniki ustawiane przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji miejskiej oraz na innych na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego jako tzw. „kosze uliczne” o pojemnościach od 35 l do 
105 l;

6) kontenery przeznaczone do odpadów budowlanych;

7) pojemniki przeznaczone do odpadów niebezpiecznych, leków oraz tekstyliów i zużytej odzieży;

8) pojemniki półpodziemne (częściowo zagłębione w ziemi) i naziemne oraz szczelne zbiorniki podziemne, 
z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową, dostosowane do opróżniania samochodem 
wyposażonym w urządzenie dźwigowe HDS;

9) pojemniki przystosowane do zgniatania i zagęszczania odpadów komunalnych (tzw. „prasokontenery”) 
wyłącznie na papier, metale i tworzywa sztuczne lub odpady resztkowe, posiadające konstrukcję 
umożliwiającą ich opróżnienie hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady, 
o pojemności: 1 m 3, 5 m 3, 8 m 3, 10 m 3, 12 m 3, 16 m 3 i 20 m 3.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 840 lub 
posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r., poz. 155).

3. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie worków 
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Rozporządzeniu, spełniających następujące warunki:

1) worki o pojemności od 80 l do 120 l, o grubości nie mniejszej niż 60 μm, wykonane z folii polietylenowej 
LDPE lub HDPE,

2) torby przeznaczone do gromadzenia odpadów budowlanych typu „Big-Bag”, o pojemności nie mniejszej 
niż 500 l, wyposażone w uchwyty transportowe, wykonane z tkaniny o dużej wytrzymałości.

4. Pojemniki powinny mieć trwałe i widoczne oznaczenie wynikające z Rozporządzenia i Regulaminu, 
zawierające także następujące informacje:

1) adres miejsca gromadzenia odpadów,

2) nazwę i dane kontaktowe podmiotu obsługującego pojemnik.
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§ 7. 1. Ustala się, że do zbierania odpadów resztkowych stosuje się pojemniki koloru czarnego lub szarego 
oznaczone napisem „Resztkowe”.

2. Dla odpadów resztkowych dopuszcza się stosowanie pojemników ocynkowanych oznaczonych 
odpowiednio napisem „Resztkowe”.

3. Kolorystyka stosowanych worków powinna być zgodna z kolorystyką pojemników, o których mowa 
w ust. 1.

§ 8. 1. Przy uwzględnieniu średniej tygodniowej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych wynoszącej 50 l na osobę oraz średniej ilości odpadów komunalnych 
wytwarzanych w innych źródłach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się minimalne 
pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) na których zamieszkują mieszkańcy określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne określone w załączniku Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że minimalne pojemności pojemników określone dla nieruchomości, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

3. Ustala się minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
wynoszącą 80 l.

§ 9. 1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne, 
w miejscu gromadzenia odpadów wyznaczonym i przygotowanym przez właściciela nieruchomości zgodnie 
z § 11 ust. 1. W przypadku, gdy na nieruchomości brak jest miejsca na rozmieszczenie pojemników, dopuszcza 
się ustawianie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej lub innej, pod warunkiem dysponowania przez 
właściciela nieruchomości tytułem prawnym do korzystania z tej nieruchomości.

2. Pojemniki rozmieszcza się w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających.

3. Pojemniki rozmieszcza się w miejscu zapewniającym podmiotowi odbierającemu odpady komunalne 
bezpośredni dojazd do tych pojemników za pomocą wyspecjalizowanego pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej co najmniej 26 Mg, z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych (lód, śnieg, deszcz) 
oraz możliwość mechanicznego opróżniania pojemników przez ten pojazd.

4. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu ustawienia 
pojemników.

§ 10. 1. Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich okresowe 
mycie i dezynfekcję z częstotliwością nie mniejszą niż:  

1) pojemniki na odpady resztkowe – 2 razy w roku;

2) pojemniki na bioodpady – 3 razy w roku;

3) pojemniki na szkło – 1 raz w roku;

4) pojemniki na papier – 1 raz w roku;

5) pojemniki na metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w roku.

2. Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich okresowe przeglądy, 
konserwację oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze 
użytkowanie.

Rozdział 4.
Miejsca gromadzenia odpadów, utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym

i porządkowym oraz zasady gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt miejsca gromadzenia 
odpadów, umożliwiającego zgodne z § 9 rozmieszczenie pojemników i worków, z uwzględnieniem:
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a) zbierania odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1-7, 13-14 i 16,

b) ilości gromadzonych odpadów;

c) wynikającej z § 19 częstotliwości odbioru odpadów,

d) wymagań dla tego miejsca określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.);

2) zapewnienia pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady swobodnego dostępu do wszystkich 
pojemników i worków zlokalizowanych w miejscu gromadzenia odpadów umożliwiającego bezpieczny, 
bezkolizyjny, nieograniczony przeszkodami dostęp z drogi publicznej do tych pojemników lub worków, 
w tym  również dostęp obejmujący przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady niezbędnej dla 
każdego rodzaju pojemników i worków ilości kluczy, pilotów, kodów dostępu do bram, drzwi lub 
zamknięć, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej także dostęp niewymagający wejścia na teren posesji.

2. Miejsca gromadzenia odpadów utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, 
w szczególności poprzez:

1) ustawienie pojemników w sposób uporządkowany, zapewniający swobodny do nich dostęp;

2) umieszczanie odpadów wyłącznie w pojemnikach i niedopuszczanie do wysypywania się odpadów 
z pojemników;

3) w przypadku dopuszczonego Regulaminem zbierania odpadów w workach, zawiązywanie worków lub 
zabezpieczanie w inny sposób znajdujących się w nich odpadów przed wypadaniem w trakcie realizacji 
usługi odbioru odpadów;

4) zabezpieczenie zgromadzonych odpadów przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem do 
nich zwierząt poprzez zamykanie klap pojemników, a w przypadku bioodpadów i papieru umieszczanie ich 
w miarę możliwości w zadaszonej części miejsca gromadzenia odpadów;

5) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami 
i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów, w tym także okresowe mycie 
zapobiegające powstawaniu uciążliwości zapachowych;

6) zabezpieczenie terenu bezpośrednio pod pojemnikami i workami przed gromadzeniem się odcieków, wód 
opadowych i roztopowych oraz uprzątanie z tego terenu śniegu i lodu.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia papieru, szkła oraz metali i tworzyw 
sztucznych zgodnie z Rozporządzeniem, wyłącznie w pojemnikach dopuszczonych do ich zbierania zgodnie 
z § 6 ust. 1, 2 i 4 Regulaminu. 

2. Dopuszcza się gromadzenie wymienionych w ust. 1 rodzajów odpadów w workach, zgodnie z § 
6 ust. 3 Regulaminu, wyłącznie przez właścicieli nieruchomości:

1) na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej,

2) na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe,

3) na których nie zamieszkują mieszkańcy i na terenie których w okresie pomiędzy poszczególnymi 
odbiorami odpadów powstaje do 120 l szkła, do 120 l papieru oraz do 120 l metali i tworzyw sztucznych.

3. Odpady papieru oraz gromadzone łącznie odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych, przed umieszczeniem w pojemniku należy trwale zgnieść, złożyć lub w inny sposób 
zmniejszyć objętość odpadu.

4. Właściciele nieruchomości, którzy zbierają papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne w workach, 
zobowiązani są do przechowywania worków w miejscu uniemożliwiającym ich uszkodzenie oraz 
zabezpieczenia odpadów przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia bioodpadów i odpadów resztkowych (z 
wyjątkiem choinek) wyłącznie w pojemnikach dopuszczonych do ich zbierania zgodnie z § 6 ust. 1, 2 i 4 
Regulaminu z zastrzeżeniem przepisów określonych w Rozdziale 6. Regulaminu. 
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2. Choinki, tj. drzewka świąteczne naturalne, należy umieszczać wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 
końca lutego w miejscu gromadzenia odpadów poza pojemnikiem.

3. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów, o których mowa w ust. 1, powstających na 
terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza 
się zbieranie powstałej nadwyżki odpadów w workach, o których mowa w § 6 ust. 3.

§ 14. 1. Odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy, zbierane odrębnie od pozostałych bioodpadów, na nieruchomościach, na których zamieszkują 
mieszkańcy, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, należy gromadzić w workach, o których mowa w § 
6 ust. 3 Regulaminu, a na nieruchomościach pozostałych dopuszcza się ich gromadzenie także w kontenerach, 
o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu. 

2. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, dopuszcza się gromadzenie odpadów, 
o których mowa w ust. 1 w pojemnikach na bioodpady, o ile pozwala na to pojemność pojemnika.

3. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są właściciele nieruchomości zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi, kompostujący odpady w kompostownikach przydomowych.

§ 15. Jeżeli pojemniki lub worki nie zostały rozmieszczone na nieruchomości w sposób określony w § 
9 ust. 3-4 lub nie zapewniono swobodnego dostępu do pojemników lub worków zlokalizowanych w miejscu 
gromadzenia odpadów, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, pojemniki lub worki należy wystawiać w dniu 
odbioru odpadów do godziny 6:00 lub w dniu poprzedzającym, jednakże nie wcześniej niż o 21.00, przed 
wejściem na teren nieruchomości.

§ 16. 1. Odpady wielkogabarytowe i opony należy ustawiać:

1) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – przed wejściem na teren 
nieruchomości;

2) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – w miejscu gromadzenia 
odpadów z zachowaniem swobodnego do nich dostępu, takiego jak dla pojemników, o którym mowa w § 
11 ust. 1 pkt 2.

2. Pozostawione do odbioru odpady, o których mowa w ust. 1 nie mogą utrudniać dostępu do pojemników 
na odpady.

3. Odpady wielkogabarytowe i opony należy wystawiać w dniu wywozu tych odpadów do godz. 6:00 lub 
w dniu poprzedzającym, jednak nie wcześniej niż o godz. 21:00.

§ 17. 1. Właściciele lub zarządzający parkami, plażami, drogami znajdującymi się na obszarze 
zabudowanym oraz przystankami komunikacji miejskiej są zobowiązani do ustawienia na tych terenach 
pojemników na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz 
w tygodniu.

2. Odległość między pojemnikami należy dostosować do intensywności ruchu pieszego, przy czym 
nie może być ona większa niż 300 m.

§ 18. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa 
w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, oprócz zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach 
zlokalizowanych w miejscu gromadzenia odpadów, zobowiązani są odpowiednio do ustawienia na zewnątrz 
lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na odpady i ich opróżniania do pojemników 
zlokalizowanych w miejscu gromadzenia odpadów z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu oraz 
sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci związanych z prowadzoną działalnością handlową lub gastronomiczną, 
bez względu na to, czy obok znajduje się pojemnik na odpady usytuowany na terenach, o których mowa w § 
17 Regulaminu.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 19. 1. Odbiór odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia i worków z odpadami 
komunalnymi musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający gniciu odpadów, przepełnianiu 
pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z następującą częstotliwością:

1) bioodpadów – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
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2) odpadów resztkowych:

a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 
nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,

b) z nieruchomości pozostałych – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

3) szkła – nie rzadziej niż 1 raz w kwartale;

4) papieru oraz metali i tworzyw sztucznych – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

5) odpadów stanowiących  części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy zbieranych odrębnie od pozostałych bioodpadów – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

6) odpadów z pojemników ustawionych przy drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz 
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

7) odpadów odzieży i tekstyliów oraz przeterminowanych leków – w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 6 razy 
w roku.

2. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów – nie rzadziej niż z częstotliwością 
przewidzianą jak dla odpadów resztkowych.

3. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym opon) odbywa się nie rzadziej niż 1 raz 
w kwartale.

§ 20. 1. Pozbywanie się odpadów resztkowych obejmuje określone w Rozdziale 4 Regulaminu 
gromadzenie odpadów na nieruchomości i przekazywanie ich do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady 
komunalne.  

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów, pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych obejmuje odebranie 
odpadów komunalnych z pojemników i  w workach, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, § 13 i § 14 przez 
podmiot odbierający odpady.

§ 21. 1. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów obejmuje w przypadku:

1) szkła, papieru oraz metali i tworzyw sztucznych:

a) gromadzenie odpadów na nieruchomości w sposób wynikający z Rozporządzenia i określony 
w Rozdziale 4 Regulaminu oraz przekazywanie ich do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady 
komunalne;

b) wrzucanie ich do specjalnych pojemników ustawianych w zestawach na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, będących uzupełnieniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
o których mowa w § 22 ust. 3 pkt 1 Regulaminu;

2) bioodpadów:

a) gromadzenie odpadów na nieruchomości w sposób wynikający z Rozporządzenia i określony 
w Rozdziale 4 Regulaminu oraz przekazywanie ich do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady 
komunalne;

b) kompostowanie w kompostownikach przydomowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 
6 Regulaminu;

3) odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy, zbieranych odrębnie od pozostałych bioodpadów:

a) gromadzenie odpadów na nieruchomości w sposób określony w Rozdziale 4 Regulaminu oraz 
przekazywanie ich do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

b) kompostowanie w kompostownikach przydomowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 
6 Regulaminu;

c) przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób o którym mowa w § 
22 ust. 1 Regulaminu;
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4) odpadów wielkogabarytowych i opon:

a) gromadzenie odpadów na nieruchomości w sposób określony w Rozdziale 4 Regulaminu oraz 
przekazywanie ich do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

b) przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób o którym mowa 
w § 22 ust. 1 Regulaminu;

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

a) gromadzenie ich na terenie nieruchomości w specjalnych osobnych kontenerach lub torbach na gruz 
przez okres nie dłuższy niż 5 dni roboczych, a następnie przekazywanie ich przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne w ramach indywidualnego zlecenia;

b) przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób o którym mowa 
w § 22 ust. 1 Regulaminu;

6) odpadów tekstyliów i odzieży:

a) wrzucanie ich do specjalnych, zabezpieczonych i oznakowanych pojemników na terenie Miasta;

b) przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób o którym mowa 
w § 22 ust. 1 Regulaminu;

7) odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

a) przekazywanie ich podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym 
sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego;

b) przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób o którym mowa 
w § 22 ust. 1 Regulaminu lub w ramach objazdowej zbiórki odpadów, o której mowa w § 
22 ust. 3 pkt 2 Regulaminu;

8) zużytych baterii i zużytych akumulatorów:

a) przekazywanie ich podmiotowi zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub wrzucanie ich do 
przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych w miejscach odbioru m.in. u sprzedawców baterii 
lub akumulatorów, w punktach ich wymiany, w placówkach oświatowych lub kulturalno-oświatowych, 
siedzibach urzędów lub instytucji;

b) przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób o którym mowa 
w § 22 ust. 1 Regulaminu lub w ramach objazdowej zbiórki odpadów, o której mowa w § 
22 ust. 3 pkt 2 Regulaminu;

9) przeterminowanych leków:

a) wrzucanie ich do specjalnie zabezpieczonych i odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych 
w aptekach; wykaz aptek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 
www.czystemiasto.gdansk.pl;

b) przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób o którym mowa 
w § 22 ust. 1 Regulaminu lub w ramach objazdowej zbiórki odpadów, o której mowa w § 
22 ust. 3 pkt 2 Regulaminu;

10) odpadów o charakterze medycznym – gromadzenie ich w opakowaniu zbiorczym chroniącym przed 
zakłuciem osób postronnych i przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, w sposób o którym mowa w § 22 ust. 1 Regulaminu lub w ramach objazdowej zbiórki 
odpadów, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2 Regulaminu;

11) pozostałych odpadów niebezpiecznych, w tym chemikaliów – przekazywanie ich do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, w sposób o którym mowa w § 22 ust. 1 Regulaminu lub w ramach 
objazdowej zbiórki odpadów, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

2. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 - 10 powinno 
następować systematycznie, za każdym razem kiedy zaistnieje potrzeba pozbycia się odpadu.

§ 22. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości dostarcza 
odpady własnym transportem.
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2. Szczegółowe zasady przekazywania odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
określa uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uzupełnienie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowią:

1) specjalne pojemniki na papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne, ustawiane w zestawach na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego;

2) objazdowy system odbioru odpadów niebezpiecznych organizowany przez Gdańskie Usługi Komunalne.

§ 23. Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć 
kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, zobowiązani są do 
zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w odstępach czasu 
uniemożliwiających ich przepełnienie.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych

§ 24. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi, kompostuje się wyłącznie bioodpady wytworzone na danej nieruchomości.

§ 25. Do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne dopuszcza się stosowanie 
wyłącznie kompostowników zamkniętych, tj. z wydzielonymi ścianami oraz pokrywą zabezpieczającą przed 
opadami atmosferycznymi.

§ 26. Kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla 
użytkowników nieruchomości sąsiednich.

§ 27. Kompostowanie bioodpadów nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania 
pojemnika na bioodpady.

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 28. W celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami opartego na hierarchii 
postępowania z odpadami, właściciele nieruchomości winni dążyć do zmniejszenia ilości wytwarzanych 
odpadów w szczególności poprzez ograniczenie marnotrawienia żywności, dokonywanie świadomych 
zakupów, kupowanie produktów w opakowaniach ekologicznych, wielokrotnego użytku oraz o dłuższym 
czasie użytkowania. 

Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 29. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem 
lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

1) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla 
zwierząt i ludzi;

2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach 
schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach 
i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich 
w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów 
wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych 
oraz psów używanych do dogoterapii;

3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;

4) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy 
uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;

5) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa

w momencie rozdrażnienia.
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2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod 
warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego 
zachowaniem.

3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie 
ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

4. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy psów:

1) u których występują przeciwwskazania:

a) anatomiczne,

b) zdrowotne;

2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów 
używanych do dogoterapii;

3) do 12 miesiąca życia.

5. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii 
w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:

1) datę wydania zaświadczenia;

2) oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie;

3) oznaczenie właściciela;

4) oznaczenie psa;

5) powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4;

6) informację na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.

§ 30. Wypuszczając zwierzęta domowe właściciel lub dzierżyciel winien zapewnić stałą bezpośrednią 
kontrolę i dozór nad nimi, w szczególności jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się 
w pomieszczeniu zamkniętym albo znajduje się na terenie ogrodzonym w sposób umożliwiający wydostanie 
się zwierzęcia na zewnątrz.

Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 31. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach administracyjnych 
Gminy Miasta Gdańska na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach oświatowych, 
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla otoczenia.

§ 32. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich prowadzone w warunkach sprzecznych z postanowieniami 
niniejszej uchwały winno być zlikwidowane lub dostosowane do wymagań w niej zawartych w terminie 
jednego roku od dnia jej wejścia w życie.

Rozdział 10.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 33. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 
obszary w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni.

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym 
i jesiennym.

3. Używane środki gryzoniobójcze powinny być dopuszczone do obrotu handlowego przez Ministra 
Zdrowia.

4. Przeprowadzający deratyzację zapewnia usunięcie padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich 
unieszkodliwienie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.
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5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Prezydent w uzgodnieniu 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (PPIS), określi poprzez zarządzenie obszary podlegające 
dodatkowej deratyzacji oraz terminy ich wykonania.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 34. Tracą moc uchwały: 

1) Nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1022);

2) Nr XIII/350/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2015 r. poz. 2883);

3) Nr XXI/588/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 1681);

4) Nr XXXVIII/1029/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. 
poz. 1959);

5) Nr XLV/1336/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. 
poz. 4387);

6) Nr LIII/1540/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 2409);

7) Nr V/44/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 1050)

8) Nr XV/332/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

§ 35. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak
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Minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Rodzaj zabudowy i liczba osób
zamieszkujących na nieruchomości

Minimalna pojemność pojemnika

Pojemnik na
papier

Pojemnik na szkło
Pojemnik na

metale i tworzywa
sztuczne

Pojemnik
na bioodpady

Pojemnik na odpady
resztkowe

1 2 3 4 5 6

Zabudowa jednorodzinna

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 60 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 120 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 240 l

jeden poj. 240 l

Zabudowa wielorodzinna i
jednorodzinna powyżej 6 osób

minimalna łączna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów resztkowych, bioodpadów, papieru, szkła oraz
metali i tworzyw sztucznych – nie mniejsza niż wielkość wyliczona poprzez podzielenie iloczynu 50 l i liczby osób
zamieszkujących na nieruchomości przez częstotliwość opróżnień pojemników na odpady resztkowe w tygodniu,
z zachowaniem minimalnych pojemności pojemników dla każdego rodzaju odpadów wynoszącej nie mniej niż:

jeden poj. 240 l jeden poj. 120 l jeden poj. 240 l jeden poj. 240 l jeden poj. 360 l

Legenda: kol. – kolumna; poj. – pojemnik; l – litry.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/423/19

Rady Miasta Gdańska

z dnia 28 listopada 2019 r.
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Minimalne pojemności pojemników oraz średnie tygodniowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Lp.
Rodzaj

nieruchomości

Minimalna pojemność pojemnika Średnia tygodniowa ilość
wytwarzanych łącznie
bioodpadów, odpadów
resztkowych, papieru,
szkła oraz metali

i tworzyw sztucznych

Pojemnik na
bioodpady

Pojemnik na
odpady resztkowe

Pojemnik na
papier

Pojemnik na
metale i tworzywa

sztuczne
Pojemnik na szkło

1. Żłobki i przedszkola jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 60 l 3 l / dziecko /pracownika

2. Szkoły i uczelnie jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 60 l 3 l / ucznia /pracownika

3. Lokale gastronomiczne jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 120 l jeden poj. 60 l
20 l / miejsce
konsumpcyjne (także w
tzw. „ogródkach”)

4.
Uliczne punkty szybkiej konsumpcji
i lokale gastronomiczne stosujące
naczynia jednorazowego użytku

jeden poj. 60 l /
dzień x liczba dni
działalności
w tygodniu

jeden poj. 60 l /
dzień x liczba dni
działalności
w tygodniu

jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l

jeden poj. 60 l /
dzień x liczba dni
działalności
w tygodniu

jeden poj. 120 l / dzień
x liczba dni działalności
w tygodniu

5. Lokale handlowe
jeden poj. 60 l na
lokal

jeden poj. 60 l na
lokal

jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l
jeden poj. 60 l na
lokal

5 l × pow. lokalu w m2

6. Punkty handlowe poza lokalem jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l 50 l × liczba pracowników

7. Targowiska jeden poj. 1100 l jeden poj. 1100 l jeden poj. 120 l jeden poj. 240 l jeden poj. 240 l 3 l / m2

8. Zakłady usługowe, produkcyjne i biura jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l 20 l × liczba pracowników

9. Internaty, domy studenckie, plebanie jeden  poj. 360 l jeden poj. 660 l jeden poj. 120 l jeden poj. 240 l jeden poj. 120 l 50 l / osobę

10.
Szpitale oraz hotele i inne obiekty usług
hotelarskich (pensjonaty, apartamenty,
miejsca najmu krótkoterminowego)

jeden  poj. 360 l jeden poj. 660 l jeden poj. 120 l jeden poj. 240 l jeden poj. 120 l 25 l / miejsce leżące

11.

Ogrody działkowe:

Od 1 marca do 31 października
jeden poj. 1100 l jeden poj. 1100 l jeden poj. 120 l jeden poj. 240 l jeden poj. 240 l 20 l / działkę

Od 1 listopada do końca lutego - jeden poj. 360 l jeden poj.60 l jeden poj. 60 l jeden poj. 60 l 5 l / działkę

Legenda: pow.– powierzchnia; poj. – pojemnik; l – litry.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/423/19

Rady Miasta Gdańska

z dnia 28 listopada 2019 r.
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