
UCHWAŁA NR XXXIII/554/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z 30 kwietnia 1997 roku 

 

(tekst ujednolicony) 

 

w sprawie obowiązków użytkowników zbiorników bezodpływowych na nieczy-

stości na terenie Gminy Miasta Gdyni 
 

 
 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), art. 4 pkt 1, 2, 3, art. 6 ust. 3, 4, 5 

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)
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; 

Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Użytkowanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych jest okre-

sowo dopuszczalne wyłącznie na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej do 

czasu jej wybudowania oraz na terenach, gdzie miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dopuszcza takie rozwiązania. 

 

 

§ 2 

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych w rozumieniu ustawy o utrzymaniu porządku i 

czystości w gminie oraz kierownik budowy na terenie budowy, użytkujący zbiorniki bezod-

pływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych powstających w gospodarstwach domowych, 

w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, są zobowiązani do utrzymania po-

rządku na terenie nieruchomości przez: 

1. użytkowanie urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, które spełniają wymagania i 

są rozmieszczone w obrębie nieruchomości zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

2. usytuowanie urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający do-

jazd do nich i ich opróżnianie przez specjalistyczne samochody wywozowe, 

3. zapewnienie dostępu do zbiorników bezodpływowych pracownikom jednostki wywozowej 

w czasie dnia powszedniego w godzinach ustalonych z tą jednostką, 

4. opróżnianie zbiorników bezodpływowych na podstawie umowy zawartej z osobą upraw-

nioną do wykonywania wywozu, z częstotliwością wynikajacą z konieczności opróżniania 

prawidłowo wykonanego i funkcjonującego zbiornika bezodpływowego
2
 

5. podanie firmie wywozowej danych i informacji koniecznych do ustaleia częstotliwości 

wywozu nieczystości ze zbiornika bezodpływowego, 

6. niedopuszczenie do przepełniania zbiorników na nieczystości ciekłe i wylewania zawarto-

ści na pola użytkowane rolniczo i ogrodniczo oraz na inne tereny, 



7. nieodprowadzanie nieczystości gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych do kanali-

zacji deszczowej, rowów, potoków i gruntu, 

8. (skreślony) 

9. zgłoszenie dodatkowego zapotrzebowania na wywóz nieczystości ze zbiornika bezodpły-

wowego, z wyprzedzeniem wymaganym przez jednostkę wywozową, w przypadku wcze-

śniejszego napełnienia zbiornika, niż wynika to z ustalonej częstotliwości, 

10.podłączenie budynku do kanału sanitarnego w przyległej ulicy, gdy jest od niego oddalony 

nie dalej niż 50 m, 

11.podłączenie do kanalizacji sanitarnej wykonać w okresie 1 roku od dnia wejścia w życie 

uchwały, a w przypadku wybudowania nowej w terminie 1/2 roku od dnia zakończenia bu-

dowy, 

12.przechowywanie dokumentów potwierdzających wykonywanie obowiązku usuwania i 

unieszkodliwiania nieczystości ze zbiorników bezodpływowych za 3 kolejno wykonane u-

sługi, 

13.(skreślony) 

 

 

§ 3 

 

Jeśli właściciel nieruchomości użytkujący zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczysto-

ści ciekłych, nie udokumentuje wywozu tych nieczystości, obowiązek ten przejmuje gmina 

stosując stawkę 3-krotnie wyższą od ustalonej na podstawie postępowania w trybie ustawy o 

zamówieniach publicznych. 

 

§ 4 

 

1. Traci moc uchwała nr LXI/558/93 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 1993 r. w sprawie 

ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi i ściekami oraz utrzymania czystości i 

porządku w mieście (Monitor Rady Miasta Gdyni nr 28, poz. 225). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 

                                                 
1
 zmieniona Uchwałą Nr XLI/774/98 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 1998 roku (MRMG nr 3/98, poz. 31) 

2 zmieniony Uchwałą Nr XLI/774/98 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 1998 roku (MRMG nr 3/98, poz. 31) 


