
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 ze zm.1) ) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) ) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/447/12 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gdyni wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §3 w ust. 2 pkt 2 i 3, otrzymują następujące brzmienie: 

„2) papier i opakowania wielomateriałowe, 

3) tworzywa sztuczne i metale”;

2) w §6: 

a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: 

„2) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru i opakowań wielomateriałowych, 

3) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia tworzyw sztucznych i metali,”,

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru i opakowań wielomateriałowych, opróżniane 
jeden raz w miesiącu powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej: 

1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych, 

3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 litrów na jeden lokal, 

4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 litrów na jeden lokal, 

5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych, 

6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, 

7) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, 

8) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 
każdego roku i 3 litrom poza tym okresem”,

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z tworzywa sztucznego i metali, opróżniane jeden raz 
w miesiącu powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej: 

1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2011 Nr 152 poz. 897, Dz. U. z 2012r. poz. 951, Dz. U. 
z 2013r. poz. 21 , Dz. U. z 2013r. poz. 228

2) 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
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2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych, 

3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 litrów na jeden lokal, 

4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 litrów na jeden lokal, 

5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych, 

6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, 

7) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, 

8) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 
każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.”;

3) w §10 w ust. 3, pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru i opakowań  wielomateriałowych w jednym pojemniku, 

3) gromadzenie i przekazywanie odpadów z tworzyw sztucznych i metali w jednym pojemniku,”.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski
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UZASADNIENIE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni przyjęty uchwałą Nr XXII/447/12 
Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniony uchwała Nr XXIII/489/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 
26 września 2012r. przewiduje, że odpady metalu zbierane są razem z papierem i opakowaniami 
wielomateriałowymi, natomiast osobno zbierane są odpady tworzyw sztucznych. 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wprowadza ujednolicone zasady selektywnego 
zbierania odpadów na nieruchomości. Zgodnie z powyższymi zasadami na terenie gmin skupionych w związku 
w tych samych pojemnikach (workach) należy gromadzić: 

tworzywa sztuczne i metale, 

papier i opakowania wielomateriałowe. 

Dotychczasowe rozwiązanie zaproponowane w Regulaminie jest jak najbardziej dopuszczalne, jednak 
w celu ujednolicenia zasad selektywnego zbierania odpadów – także z punktu widzenia edukacji mieszkańców, 
szczególne dzieci i młodzieży w szkołach – zasadne jest dokonanie zmiany zapisów Regulaminu w sposób 
uwzględniający postulat Komunalnego Związku Gmin „Dolina redy i Chylonki”. 

Projekt zmiany regulaminu został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 
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