
 

UCHWAŁA NR XXII/448/12 
RADY MIASTA GDYNI 
z 29 sierpnia  2012 roku 

 
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z  art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się, co 
następuje: 

 
§1 

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe 
na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) odpady komunalne zmieszane – w ilości do 30 litrów tygodniowo na osobę, 
2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Gdyni - w kaŜdej ilości, 
3) odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny 

określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni – 
w kaŜdej ilości, 

4) odpady z tworzyw sztucznych zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni - w kaŜdej ilości, 

5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz zuŜyte opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gdyni - w kaŜdej ilości. 

 
§2 

Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni, traktowane są jako 
odpady zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę, następuje w ilości, która po 
uwzględnieniu pozostałych zebranych odpadów zmieszanych nie przekroczyła ilości określonej 
w §1 pkt 1. 
 

§3 
1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 

nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niŜ cztery lokale 
mieszkalne raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 
2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 
567 



 

2. W przypadku budynków mieszkalnych usytuowanych na gruncie stanowiącym uŜytek rolny, 
dopuszcza się odbieranie tych odpadów raz na dwa tygodnie. 

3. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niŜ wymienione w ust. 1 i 2 co 
najmniej dwa razy w tygodniu. 

 
§4 

1. Odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej 
budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niŜ cztery lokale mieszkalne, odbierane są raz 
w miesiącu. 

2. Odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym innym niŜ wymieniony w ust. 1 odbierane są jeden raz na dwa 
tygodnie. 

 
§5 

1. Odpady papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, w zamian 
za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym 
znajdują się nie więcej niŜ cztery lokale mieszkalne, odbierane są raz w miesiącu. 

2. Odpady papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, w zamian 
za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
innym niŜ wymieniony w ust. 1 odbierane są raz w tygodniu. 

 
§6 

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zuŜyte 
opony, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości trzy razy 
w roku, w okresie od 1 marca do 30 listopada, w odstępie co najmniej 3 miesięcy. 

2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione 
przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych. 

3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niŜ określone 
w ust. 2 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te 
odpady, nie podlegają odbiorowi. 

 
§7 

1. Odbiór odpadów o których mowa w § 3-6 nie moŜe następować w niedziele oraz dni 
ustawowo wolne od pracy. 

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, 
dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy 
następujący po dniu wolnym. 

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 4-6, odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Miasta Gdyni zawarła umowę na odbiór lub 
odbiór i zagospodarowane odpadów w danym sektorze oraz udostępnionym właścicielom 
nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany. 

 
§8 

1. Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, 
w szczególności: 



 

1) resztki farb, lakierów, klejów, Ŝywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz 
opakowania po nich, 

2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po 
nich, 

3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji 
i dezynsekcji, 

4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, 
5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, 

przełączniki, 
6) baterie i akumulatory, 
7) zuŜyte kartridŜe i tonery, 
8) przepracowane oleje, 

przyjmowane są w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych określanych dalej jako PZON, 
stanowiących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

w godzinach ich otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej 
www.gdynia.pl. 

3. PZON przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1, które zostały dostarczone do PZON 
przez ich wytwórców. 

4. Operator PZON moŜe odmówić przyjęcia odpadów, jeŜeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, 
Ŝe nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy. 

 
§9 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§10 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

dr inż. Stanisław Szwabski 

 


