UCHWAŁA NR X/126/2019
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 27 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/437/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”,
zmienioną uchwałą Nr LIV/503/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz
art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/437/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański”, zmienionej następnie uchwałą Nr LIV/503/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdański”, w § 13:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. w zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady należy umieścić na terenie nieruchomości,
w miejscu wyodrębnionym, 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. Wymogi wskazane w zdaniu
poprzedzającym uznaje się za spełnione jeżeli pojazd do wywozu odpadów może ustawić się w odległości
nie większej niż 25 m od miejsca ustawienia pojemników i pojemniki mogą być podstawione pod
mechanizm załadunkowy pojazdu poprzez przetoczenie ich po płaskiej nawierzchni. Dopuszcza się także
wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na wyrównanej, utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;”;
2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a - 1c w brzmieniu:
„1a. w przypadku braku możliwości umiejscowienia pojemników w sposób określony w ust. 1 właściciel
nieruchomości ma obowiązek wystawienia do godziny 6:00 pojemników na terenie nieruchomości w miejsce
zapewniające bezpośredni dostęp z drogi ogólnodostępnej w dniu, w którym odbywa się zbiórka danej
frakcji odpadów według harmonogramu odbioru odpadów na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio;
1b. przedsiębiorca odbierający odpady jest uprawniony do nieodebrania odpadów zgromadzonych
w sposób niezgodny z opisanym w ust. 1-1a lub w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia osób
odbierających odpady przy wykonywaniu czynności związanych z odbiorem odpadów;
1c. w sytuacji, gdy na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie ma miejsca na ustawienie
pojemników na odpady komunalne lub ich wystawienie, zgodnie z ust. 1 lub 1a, właściciele nieruchomości
mogą ustawić lub wystawić pojemniki na innym terenie po uzyskaniu zgody jego właściciela. Postanowienia
ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio;”;
3) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. w przypadku, gdy na terenie nieruchomości innych niż w zabudowie wielorodzinnej nie ma miejsca na
ustawienie pojemników na odpady komunalne, właściciele nieruchomości mogą ustawić pojemniki na innym
terenie po uzyskaniu zgody jego właściciela;”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Małgorzata CzarneckaSzafrańska
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UZASADNIENIE
Przedmiotem uchwały jest dokonanie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wprowadzonym uchwałą Nr XLVI/437/2018 Rady Miasta
Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmienioną uchwałą Nr LIV/503/2018 Rady Miasta Pruszcz
Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. w zakresie zapisów dotyczących rozmieszczania pojemników na
odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej w miejscach umożliwiających dojazd podmiotu
odbierającego odpady i odbiór odpadów.
Zgodnie z wymogiem art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zasięgnięto opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.
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