UCHWAŁA NR VII/209/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 pkt 1 - 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm. opublikowanymi w Dz. U.
z 2018 r. poz. 1629) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm. opublikowanymi w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432, poz. 2500) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni (Dz. U. Woj. Pom. z 2015r., poz. 2242) zmienionej
uchwałą nr XIII/281/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom z 2015r.,
poz. 3609), uchwałą nr XXVI/638/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz. U. Woj. Pom.
z 2016r., poz. 4354), uchwałą nr XXXII/798/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. (Dz. U. Woj. Pom.
z 2017 r., poz. 2221) oraz uchwałą nr XLIV/1276/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. U.
Woj.
Pom.
z 2018 r.,
poz. 2907)
w§
19 po
ust. 3 dodaje
się
ustęp
3a
w następującym brzmieniu:
„3a. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych linii
dopuszczonych do hodowli na terenie województwa pomorskiego w ilości nie większej niż 8 rojów na posesję,
w ulach usytuowanych w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości sąsiedniej. W przypadku
usytuowania uli na dachach budynków, dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych, o ile odległość uli od
otworów okiennych znajdujących się na poziomie lub powyżej posadowienia uli w budynkach sąsiednich
wynosi co najmniej 15 m. W takim wypadku wymagań w zakresie odległości od granicy działki nie stosuje
się.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni określa wymagania
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym warunki
utrzymywania pszczół miodnych.
Obecne brzmienie Regulaminu poza terenami użytkowanymi rolniczo dopuszcza hodowanie
pszczół w granicach administracyjnych Miasta wyłącznie na terenach, na których plan miejscowy dopuścił
funkcję rolniczą. Z prawa tego korzystają głównie użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Pszczoły w mieście mają bardzo dobre warunki do życia. Bogata roślinność miasta, obecność
parków i zieleńców, w których rosną atrakcyjne dla pszczół lipy, akacje, różne krzewy i kwiaty – jest
doskonałym źródłem nektaru i pyłku do ula. Miejskie pszczelarstwo zyskuje coraz więcej zwolenników i
proponowana zmiana Regulaminu ma im ułatwić zakładanie pasiek oraz realizowanie hobby na terenie
całego Miasta. Miejskie pasieki, będące źródłem zapylaczy, tak bardzo potrzebnych w miejskim
ekosystemie, wzbudzają zainteresowanie przyrodą, promują proekologiczne i prozdrowotne zachowania
wśród mieszkańców. Działalność miejskich pszczelarzy przyczynia się popularyzacji znaczenia pszczół w
środowisku naturalnym i oswajania mieszkańców z tymi owadami, a także aktywnej ich ochrony.
Proponowana zmiana Regulaminu dopuszcza utrzymywanie w granicach administracyjnych Gdyni
do 8 rojów pszczół miodnych na posesji, z zastrzeżeniem, że ule muszą być usytuowane co najmniej 15 m
od granicy nieruchomości sąsiedniej. W przypadku usytuowania uli na dachach budynków, musi zostać
zachowana odległość co najmniej 15 m od otworów okiennych znajdujących się na poziomie i powyżej
posadowienia uli. W takich wypadkach wymagań w zakresie odległości nie stosuje się. Aby
zminimalizować obawy i ryzyka związane z użądleniami przez pszczoły, dopuszcza się zasiedlanie uli
wyłącznie pszczołami linii, których utrzymywanie zostało dopuszczone na terenie województwa
pomorskiego.
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