UCHWAŁA NR XV/205/2020
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański”.
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 2020 r. poz. 713) 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,
poz. 1579; z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”,
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała 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”,
zmieniona Uchwałą Nr LIV/503/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Nr
X/126/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. i Uchwałą Nr XIII/167/2020 z dnia 4 marca
2020 r.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Małgorzata CzarneckaSzafrańska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/205/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 30 czerwca 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MEJSKIEJ
PRUSZCZ GDAŃSKI.
DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gmina Miejska Pruszcz Gdański organizuje odbieranie odpadów komunalnych, powstających
w gospodarstwach domowych, od właścicieli zamieszkałych nieruchomości.
§ 2. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański, zwanej dalej Gminą, a w szczególności dotyczące:
1) Wymagań utrzymania czystości i porządku na terenie każdej nieruchomości w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali
i tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych wielomateriałowych),
b) selektywnego zbierania i odbierania bioodpadów,
c) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy, które
zapewniają przyjmowanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych:
wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
d) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
e) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) Utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

i nieczystości

ciekłych

z terenu

5) Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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§ 3. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w szczególności
w ustawie:
1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,
2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.,
4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,
5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
DZIAŁ II.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 4. 1. Każda nieruchomość, w tym także ogrody działkowe, na której są wytwarzane odpady komunalne, jest
miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywanie ich w sposób opisany
w niniejszym regulaminie;
2) zbieranie odpadów suchych i bioodpadów do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od ilości
wytwarzanych odpadów w sposób opisany w niniejszym regulaminie;
3) zagwarantowanie możliwości bezpośredniego dojazdu pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów do
wyznaczonego punktu zbierania odpadów;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego,
w tym chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób obejmujący:
a) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
b) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu;
5) uprzątanie z części nieruchomości służących do użytku publicznego piasku i innych środków stanowiących
pozostałości po zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem;
6) uprzątanie zanieczyszczeń, o których mowa w punkcie 4 w sposób niezanieczyszczający dróg publicznych;
7) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji lub za zgodą
właściciela posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów;
8) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów
samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą
właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające
odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;
9) pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do
przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.
§ 5. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na odpady gromadzone selektywnie odpadów innych
niż te, na które pojemniki i worki są przeznaczone, pod rygorem uznania odpadów za zbierane w sposób
nieselektywny.
DZIAŁ III.
ZASADY W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA
ODPADÓW
§ 6. 1. W Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański ustanawia się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
2. Gmina zapewni warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych w szczególności poprzez:
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1) zobowiązanie właścicieli nieruchomości do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów
suchych i bioodpadów;
2) zobowiązanie właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania surowców wtórnych w podziale na: szkło,
papier, metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe);
3) zobowiązanie właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania pozostałych odpadów tj.:

᠆ odpadów niebezpiecznych,
᠆ przeterminowanych leków i chemikaliów,
᠆ odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

᠆ zużytych baterii i akumulatorów,
᠆ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
᠆ mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
᠆ zużytych opon,
᠆ odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
᠆ odpadów tekstyliów i odzieży.
§ 7. Ustala się niżej określone standardy dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie prowadzenia
selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub zapewnienia przyjmowania w inny sposób odpadów komunalnych:
1) zebrane selektywnie bioodpady oraz pozostałe odpady suche należy umieścić w odpowiednich pojemnikach
i przekazać zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, wybranemu zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, z zastrzeżeniem, że
właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z obowiązku
zbierania i przekazywania do odbioru bioodpadów;
2) dopuszcza się wrzucanie bioodpadów w workach do pojemników na bioodpady;
3) dopuszcza się gromadzenie bioodpadów we własnym kompostowniku;
4) szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe) w zabudowie
jednorodzinnej należy umieszczać w workach, zaś w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach do selektywnej
zbiórki odpadów;
5) zebrane surowce wtórne należy przekazać zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne, wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Miejską
Pruszcz Gdański;
6) ustala się obowiązującą kolorystykę pojemników i worków na:
a) odpady suche – pojemnik, w dowolnym kolorze, oznakowany napisem „Suche”,
b) bioodpady – wyłącznie pojemnik, w kolorze brązowym, oznakowany napisem „Bio”,
c) papier i tektura – pojemnik lub worek, w kolorze niebieskim, oznakowany napisem „Papier”,
d) szkło – pojemnik lub worek, w kolorze zielonym, oznakowany napisem „Szkło”,
e) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe) – pojemnik lub worek,
w kolorze żółtym, oznakowany napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
7) dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów zielonych do brązowych worków z napisem „Bio”;
8) w przypadku podziemnych i półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, które
mogłyby obniżyć walory estetyczne przestrzeni publicznej, w szczególności w miejscach o znaczeniu
historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym
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mowa w punkcie 6, tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30 % zewnętrznej, całkowitej powierzchni
pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników;
9) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki i worki muszą być wystawione przed posesję do godziny 6:00 w dniu,
w którym odbywa się zbiórka danej frakcji odpadów, zgodnym z harmonogramem ustalonym po podpisaniu
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wybranym
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański;
10) choinki naturalne przekazywać należy do wyznaczonych przez Gminę punktów w ramach akcji polegającej na
ich zbiórce w terminach określonych przez Gminę;
11) przeterminowane leki wrzucać należy do odpowiednich pojemników ustawionych w wyznaczonych przez
Gminę aptekach w godzinach ich pracy;
12) baterie wrzucać należy do oznakowanych pojemników ustawionych w wyznaczonych przez Gminę punktach;
13) odpady wielkogabarytowe należy przekazać w ramach mobilnych zbiórek odbywających się metodą tzw.
wystawek w terminach określonych przez Gminę;
14) szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe), bioodpady
stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków, odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, popiół, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży są przyjmowane przez gminny
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy.
§ 8. Ustala się następujące obowiązki w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
1) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do
oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych w podziale na pięć frakcji, tj.:
odpady suche, bioodpady, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe
wielomateriałowe);
2) kolorystykę pojemników i worków stosuje się jak w § 7 pkt. 6 i 8.
3) zebrane selektywnie odpady ma obowiązek odebrać przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności
regulowanej, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych.
§ 9. 1. O niewywiązywaniu się właściciela nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
przedsiębiorca będzie informował Gminę Miejską Pruszcz Gdański w sposób określony w umowie pomiędzy
Gminą a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
2. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości przekazał odpady niezgodnie z obowiązkami
określonymi w § 5, 6 i 7 niniejszego regulaminu, zastosowana zostanie opłata podwyższona za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
DZIAŁ IV.
RODZAJE, MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW I WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA
TERENIE NIERUCHOMOŚCI, W TYM NA TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH
POJEMNIKÓW I WORKÓW ORAZ UTRZYMANIA POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE
SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 10. 1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w małych miastach poniżej 50 tys.
mieszkańców określony jest w krajowym planie gospodarki odpadami. Dane dotyczące masy wytworzonych
odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca w ciągu roku na terenie województwa pomorskiego są
publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Przyjmuje się, że waga 1 m3 odpadów mieści się w przedziale
0,15-0,2 Mg.
2. Dopuszcza się następujące rodzaje urządzeń, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości:
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1) pojemniki na odpady suche o pojemności od 60 l do 1100 litrów,
2) pojemniki na bioodpady o pojemności od 60 l do 240 litrów,
3) worki z folii lub pojemniki na szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe
wielomateriałowe) o pojemności od 60 l do 1500 litrów,
4) podziemne i półpodziemne pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na odpady suche, papier, metale
i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe) o pojemności do 5 m3,
5) podziemne i półpodziemne pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na bioodpady i szkło
o pojemności do 3 m3.
3. Nieczystości płynne należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
§ 11. Określa się minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości niezamieszkałych przy częstotliwości wywozu 1 raz na tydzień:
Lp
1
2

Minimalna pojemność urządzenia
na odpady suche

Właściciel nieruchomości
punkt handlowy, stragan,
kiosk
sklep spożywczy, sklep
przemysłowy, hurtownia

60 litrów

60 litrów

120 litrów

60 litrów

120 litrów

120 litrów

3

placówki oświatowe

3 litry x ilość osób
(w przypadku, gdy ilość osób jest
mniejsza od 40, minimalna
pojemność urządzenia wynosi
120 litrów)

4

ogród działkowy – w okresie
od 1 kwietnia do
31 października

5 litrów x ilość działek

5

lokal gastronomiczny – należy
uwzględniać również miejsca
konsumpcyjne zlokalizowane w
ogródkach na zewnątrz lokalu

6

hotel

7
8
9
10
11
12
13

punkt szybkiej konsumpcji,
lokal gastronomiczny
stosujący naczynia
jednorazowego użytku
zakład rzemieślniczy,
usługowy i wytwórczy
kompleks rzemieślniczousługowy
biura i urzędy
budowa:
- pojemniki na odpady
komunalne
- toalety przenośne
utrzymujący tereny zielone
i cmentarze
prowadzący produkcję
spożywczą i targowiska

Minimalna pojemność
urządzenia na
bioodpady

20 litrów x ilość miejsc
konsumpcyjnych
(w przypadku, gdy miejsc
konsumpcyjnych jest mniej niż 6,
minimalna pojemność urządzenia
wynosi 120 litrów)
20 litrów x ilość łóżek
(w przypadku, gdy ilość łóżek jest
mniejsza niż 6, minimalna
pojemność urządzenia wynosi 120 l)

120 litrów

120 litrów

120 litrów na dzień

120 litrów

120 litrów/każdych 10 pracowników

60 litrów

120 litrów/1 punkt

60 litrów

120 litrów/każdych 10 pracowników

60 litrów

120 litrów/każdych 10 pracowników

60 litrów

1 sztuka/każdych 10 pracowników
120 litrów
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prowadzący działalność
gospodarczą i posiadający
teren niezabudowany
o powierzchni większej
lub równej 2500 m2,
nieprowadzący
kompostowania odpadów

80 l na każde 2500 m2
powierzchni*

* raz na tydzień w okresie od maja do listopada włącznie
§ 12. Określa się rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i na drogach publicznych:
1) zamocowane na stałe kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l umieszczane przez właścicieli nieruchomości
lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej, zgodnie z następującymi zasadami:
a) na drogach publicznych i w parkach, dla których została określona zgodnie z załącznikiem nr 1 częstotliwość
usuwania odpadów komunalnych 3 razy w tygodniu lub częściej, odległość między koszami powinna
wynosić 50-300 m, zależnie od intensywności ruchu pieszego,
b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
c) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m,
d) pojemniki usytuowane na drogach publicznych powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich
konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie.
§ 13. Określa się warunki rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów oraz utrzymywania
tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
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) w przypadku braku możliwości umiejscowienia pojemników w sposób określony w punkcie 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 punktu 1 stosuje się odpowiednio;
3) przedsiębiorca odbierający odpady jest uprawniony do nieodebrania odpadów zgromadzonych w sposób
niezgodny z opisanym w punktach 1-2 lub w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia osób
odbierających odpady przy wykonywaniu czynności związanych z odbiorem odpadów;
4) w sytuacji, gdy na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie ma miejsca na ustawienie
pojemników na odpady komunalne lub ich wystawienie, zgodnie z punktami 1 lub 2, właściciele nieruchomości
mogą ustawić lub wystawić pojemniki na innym terenie po uzyskaniu zgody jego właściciela. Postanowienia
punktów 1 i 2 stosuje się odpowiednio;
5) 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;
6) utrzymywanie pojemników i worków w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
powinno być dokonywane poprzez:
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a) umieszczanie w pojemnikach i workach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do
nich przeznaczonych,
b) utrzymywanie pojemników w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz. Pojemnik po jego
opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów,
c) gromadzenie odpadów w pojemnikach i workach w ilościach niepowodujących ich przeciążania,
d) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych,
e) zawiązywanie worków w sposób uniemożliwiający wysypywanie się z nich odpadów oraz przedostawaniem
się do ich wnętrza wód opadowych.
DZIAŁ V.
UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I PORZĄDKOWYM MIEJSC
GROMADZENIA ODPADÓW
§ 14. Miejsca gromadzenia odpadów właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym w szczególności poprzez:
1) ustawienie pojemników i worków w sposób uporządkowany, zapewniający do nich swobodny dostęp,
2) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami
i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów, w tym także okresowe mycie zapobiegające
powstawaniu uciążliwości zapachowych,
3) zabezpieczenie terenu bezpośrednio pod pojemnikami i workami przed gromadzeniem się odcieków, wód
opadowych i roztopowych oraz uprzątanie z tego terenu śniegu i lodu.
DZIAŁ VI.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI I TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH USUWANIA
§ 15. 1. Na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpadów suchych i niesegregowanych – raz w tygodniu,
b) bioodpadów – raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, w pozostałym okresie raz na dwa
tygodnie,
c) papieru – raz w miesiącu,
d) szkła – raz w miesiącu,
e) metali i tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych wielomateriałowych) – dwa razy
w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie raz w miesiącu;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpadów suchych i niesegregowanych – minimum dwa razy w tygodniu,
b) bioodpadów – minimum dwa razy w tygodniu,
c) papieru – w zależności od przepełnienia, ale nie częściej niż raz w tygodniu,
d) szkła – w zależności od przepełnienia, ale nie częściej niż raz w tygodniu,
e) metali i tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych wielomateriałowych) – w zależności od
przepełnienia, ale nie częściej niż raz w tygodniu;
3) z ogródków działkowych na podstawie umowy zwartej przez Zarząd Ogrodu Działkowego z podmiotem
uprawnionym, w okresie od kwietnia do października włącznie:
a) odpadów suchych i niesegregowanych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
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b) bioodpadów – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) papieru – w zależności od przepełnienia, ale nie częściej niż raz w tygodniu,
d) szkła – w zależności od przepełnienia, ale nie częściej niż raz w tygodniu,
e) metali i tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych wielomateriałowych) – w zależności od
przepełnienia, ale nie częściej niż raz w tygodniu;
4) pozostałych niewymienionych w punktach 1-3:
a) odpadów suchych i niesegregowanych – minimum raz w tygodniu,
b) bioodpadów – minimum raz w tygodniu,
c) papieru – w zależności od przepełnienia, ale nie częściej niż raz w tygodniu,
d) szkła – w zależności od przepełnienia, ale nie częściej niż raz w tygodniu,
e) metali i tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych wielomateriałowych) – w zależności od
przepełnienia, ale nie częściej niż raz w tygodniu.
3. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) choinek naturalnych – dwa razy w roku w terminach i punktach podawanych do wiadomości mieszkańców za
pośrednictwem plakatów, ogłoszeń w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański;
2) przeterminowanych leków – przyjmowane na bieżąco w aptekach w godzinach ich pracy, w punktach
podawanych do wiadomości mieszkańców za pośrednictwem plakatów, ogłoszeń w lokalnej prasie i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański;
3) baterii – na bieżąco w oznakowanych pojemnikach ustawionych w punktach podawanych do wiadomości
mieszkańców za pośrednictwem plakatów, ogłoszeń w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta
Pruszcz Gdański;
4) odpadów wielkogabarytowych – minimum cztery razy w roku w ramach mobilnych zbiórek w miejscach
i terminach podawanych do wiadomości mieszkańców za pośrednictwem plakatów, ogłoszeń w lokalnej prasie
i na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański;
5) szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych wielomateriałowych),
bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków,
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, popiołu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
odpadów tekstyliów i odzieży – przyjmowane przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w godzinach jego pracy.
4. Ustala się następujące częstotliwości usuwania odpadów komunalnych z dróg publicznych i terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
1)

3 x w tygodniu lub częściej;

2)

2 x w tygodniu lub częściej;

3)

1 x raz w tygodniu lub częściej.
Wykaz terenów przeznaczonych do użytku publicznego z zaznaczoną częstotliwością usuwania odpadów
komunalnych przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów należy do podmiotu
uprawnionego, który ma obowiązek usunąć je natychmiast.
§ 16. Właściciele nieruchomości obowiązani są
do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
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DZIAŁ VII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY
KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
§ 17. 1. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi, kompostuje się wyłącznie bioodpady wytworzone na danej nieruchomości.
2. Do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunale dopuszcza się stosowanie wyłącznie
kompostowników usytuowanych na gruncie lub w wykopanym dole. Kompostownik musi mieć wydzielone ściany,
może być otwarty lub z pokrywą.
3. Wielkość kompostownika musi być dostosowana do ilości i rodzaju bioodpadów wytworzonych na terenie
danej nieruchomości.
4. Kompostowanie bioodpadów na
użytkowników nieruchomości sąsiednich.

terenie

nieruchomości

nie może

powodować

uciążliwości

dla

5. Właściciel nieruchomości, który kompostuje bioodpady jest zobowiązany do stworzenia odpowiednich
warunków kompostowania poprzez:
a) wybór odpowiedniego miejsca, osłoniętego od wiatru, uniemożliwiającego spływ wód opadowych na
nieruchomość sąsiednią,
b) zapewnienie dostępu powietrza do kompostowanej masy,
c) zapewnienie kompostowanej masie odpowiedniej wilgoci.
§ 18. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
z obowiązku posiadania pojemników przeznaczonych na bioodpady, jeżeli kompostują bioodpady stanowiące
odpady komunalne zgodnie z § 17.
DZIAŁ VIII.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 19. W celu redukcji ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz prowadzenia prawidłowej
segregacji wymaga się od właścicieli nieruchomości:
1) opróżniania opakowań z pozostałości produktów przed umieszczeniem w pojemnikach lub workach na odpady
zbierane selektywnie,
2) redukowania objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz
tekturowych przed umieszczeniem w pojemnikach lub workach na odpady.
DZIAŁ IX.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ
PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem i zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy w szczególności:
1) prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psów agresywnych wymagane jest prowadzenie psa na uwięzi i z
nałożonym kagańcem, z wyjątkiem psów, których stan zdrowotny wyklucza założenie kagańca;
2) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na terenie posesji może mieć miejsce w sytuacji,
gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i wykluczający dostęp
osób trzecich.
3. Do obowiązków właścicieli wszystkich zwierząt domowych, w tym nieudomowionych, utrzymywanych
w charakterze zwierząt domowych należą w szczególności:
1) stały i skuteczny dozór;
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2) zakaz wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej, z wyjątkiem budynków przeznaczonych
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów przewodników;
3) zakaz wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw i piaskownic dla dzieci;
4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi bez kagańca dopuszczalne jest wyłącznie na terenach ogrodzonych
parków dla psów. Zasady korzystania z ww. parków określa stosowny regulamin umieszczony na terenie
parków. Nie wolno zwalniać z uwięzi na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psów ras uznanych
za agresywne;
5) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników.
DZIAŁ X.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZ ICH UTRZYMYWANIA NA
OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH
§ 21. 1. Określa się wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej:
1) chów zwierząt powinien być usytuowany i prowadzony w taki sposób, aby nie pogarszał warunków
zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia;
2) właściciel zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązany
jest do:
a) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich,
wynikających z odrębnych przepisów,
b) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości,
c) utrzymywania porządku na nieruchomości, a w szczególności w miejscu składowania pasz i odchodów
zwierzęcych, przeznaczonych do rolniczego wykorzystania tak, aby nie powodować zanieczyszczenia
terenu, wód powierzchniowych i podziemnych,
d) zwalczania much i gryzoni,
e) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich przez prowadzoną działalność
w szczególności hałasu, odorów,
f) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
2. Ustala się ograniczenia w utrzymywaniu zwierząt gospodarskich na terenie miasta, które zostało podzielone
na 3 rejony, rozdzielone ulicami. Plan miasta z zaznaczonymi granicami poszczególnych rejonów stanowi
załącznik nr 2 do regulaminu. Opis rejonów stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
3. Na terenie Gminy obowiązuje całkowity zakaz chowu zwierząt futerkowych, za wyjątkiem królików.
4. Ograniczenia niniejszego paragrafu nie dotyczą zwierząt pozostających w szczególności:
1) w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach;
2) we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, cyrków oraz klubów sportowych;
3) w instytucjach, pracowniach, laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych i serologicznych oraz na
terenach będących we władaniu Krajowego Związku Ogrodów Działkowych;
4) na terenie Faktorii w obrębie palisady, pozostających we władaniu Centrum Kultury i Sportu lub za jego zgodą.
DZIAŁ XI.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
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2. Deratyzacja na terenie zabudowanym powinna być przeprowadzona w terminie od 1 marca do 15 maja oraz
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie zabudowanym.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Wykaz ulic przeznaczonych do użytku publicznego z zaznaczoną częstotliwością usuwania odpadów
komunalnych.
1. Ulice, na których odpady komunalne z dróg publicznych i terenów przeznaczonych do użytku
publicznego usuwane są 3 razy w tygodniu lub częściej:
ul. Grunwaldzka, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Fryderyka Chopina, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Wojska
Polskiego, ul. Wita Stwosza, Aleja Ks. Józefa Waląga, Plac Jana Pawła II, ul. Obrońców Wybrzeża, ul.
Ignacego Łukasiewicza, ul. Jana Matejki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Władysława Broniewskiego.
2. Ulice, na których odpady komunalne z dróg publicznych i terenów przeznaczonych do użytku
publicznego usuwane są 2 razy w tygodniu lub częściej:
ul. Krótka, ul. Ogrodowa, ul. Niepodległości, ul. 24 Marca, ul. Obrońców Pokoju, ul. 10 Lutego, ul.
Dworcowa, ul. Spokojna, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Cyprysowa, ul. Stefana Rogozińskiego, ul. Pawła
Edmunda Strzeleckiego, ul. Ignacego Domeyki, ul. Leona Hryniewieckiego, ul. Cicha, ul. Ildefonsa
Gałczyńskiego, ul. Św. Wojciecha, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Obrońców Poczty Polskiej, ul. Grota
Roweckiego, ul. Józefa Chełmońskiego, ul. 1 Maja, ul. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Podkomorzego, ul.
Spacerowa, ul. Tysiąclecia, ul. Generała Stanisława Skalskiego, ul. Dywizjonu 303, ul. Obrońców Westerplatte,
ul. Józefa Konrada Korzeniowskiego, ul. Fantazego, ul. Jana Kasprowicza, ul. Emilii Plater, ul. Ignacego
Paderewskiego, ul. Horsztyńskiego, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Prof.
Mariana Raciborskiego, ul. Zastawna, ul. Powstańców Warszawy, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Władysława
Reymonta.
3. Ulice, na których odpady komunalne z dróg publicznych i terenów przeznaczonych do użytku
publicznego usuwane są 1 raz w tygodniu lub częściej:
ul. Przy Torze, ul. Piastowska, ul. Zygmunta Wróblewskiego, ul. Gdańska, ul. Podmiejska, ul. Tadeusza
Kościuszki, ul. Armii Krajowej, ul. Sybiraków, ul. Pana Tadeusza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Nad Radunią,
ul. PCK, ul. NSZZ Solidarność, ul. Polskich Kolejarzy, ul. Komunalna.
4. Odpady komunalne z pozostałych, nie wymienionych w powyższym wykazie dróg publicznych
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane są wg potrzeb.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Plan miasta Pruszcz Gdański z zaznaczonymi granicami poszczególnych rejonów, w których występują
ograniczenia w utrzymywaniu zwierząt gospodarskich.
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Opis rejonów miasta Pruszcz Gdański, w których występują ograniczenia w utrzymywaniu zwierząt
gospodarskich.
1. Rejon nr 1 - całkowity zakaz prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich oraz pszczół:
1) obszar ograniczony: ul. NSZZ Solidarność, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Henryka
Sienkiewicza, ul. Jana Kasprowicza, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Bolesława Prusa, ul. Stanisława
Konarskiego, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Słoneczną, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Emilii Plater, ul.
Powstańców Warszawy, ul. Drzymały, ul. Generała Stanisława Skalskiego do torów kolejowych, przejściem
przez tory, wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Pruszcz – Kościerzyna, ul. Przy Torze do przedłużenia rzeki
Struga Gęś w kierunku ul. Przy Torze, wzdłuż rzeki Struga Gęś, południową granicą miasta do ul.
Grunwaldzkiej, wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej do ul. Tczewskiej, ul. Tczewską, granicą terenu inwestycyjnego
do ul. Zastawnej, ulicą Zastawną, zachodnią granicą miasta, wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Kościerzyna Pruszcz Gdański, granicą obszaru bagiennego do rzeki Raduni, z wyłączeniem terenu bagiennego pomiędzy
kanałem a rzeką Radunią, wzdłuż zachodniej granicy miasta, ul. Sportową, ul. Spacerową, ul. Wojska
Polskiego, ul. Ogrodową do cmentarza wraz z terenem cmentarza, zachodnią granicą miasta przedłużoną do ul.
Prof. Mariana Raciborskiego, wzdłuż ul. Prof. Mariana Raciborskiego, zachodnią granicą miasta, rowem
Rotmanka wzdłuż ogrodów działkowych przy ul. Antoniego Dobrowolskiego, ul. Prof. Mariana Raciborskiego
do ul. Grunwaldzkiej, ul. Grunwaldzką do ul. Przemysłowej, od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Gdańską
linią prostopadłą w kierunku do rzeki Raduni, rzeką Radunią do przybliżenia z ulicą Podmiejską, ul.
Podmiejską do ul. NSZZ Solidarność,
2) teren ograniczony: północną granicą miasta, rzeką Radunią do ul. Przemysłowej, ul. Przemysłową, kanałem
Raduni,
3) teren przemysłowy przy ul. Przemysłowej pomiędzy rzeką Radunią a torami kolejowymi,
4) obszar ograniczony: południową granicą ul. Powstańców Warszawy, wschodnią granicą miasta, południową
granicą miasta, obejmujący teren jednostki wojskowej, osiedle Komarowo do torów kolejowych Tczew Gdańsk, obejmujący teren Lotniska, Aeroklubu Gdańskiego,
5) obszar ograniczony ulicami: Władysława Broniewskiego, Jana Kasprowicza, Młodzieżową, obejmujący teren
Zespołu Szkół Nr 4,
6) obszar pomiędzy ulicami: Józefa Konrada Korzeniowskiego, Ildefonsa Gałczyńskiego, Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, Władysława Reymonta.
2. Rejon nr 2 - dozwolone jest prowadzenie chowu przydomowego zwierząt gospodarskich oraz pszczół w
obrębie nieruchomości, jeżeli sąsiedzi nie wyrażą sprzeciwu na piśmie:
1) obszar ograniczony: wschodnią granicą miasta, ul. Powstańców Warszawy, granicą ogrodów działkowych,
granicą terenu inwestycyjnego, ul. Drzymały, ul. Powstańców Warszawy, ul. Emilii Plater, ul. Jarosława
Dąbrowskiego, ul. Słoneczną, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Bolesława Prusa, ul.
Obrońców Westerplatte, ul. Jana Kasprowicza, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Mikołaja
Kopernika,
2) obszar ograniczony: południową granicą miasta, rzeką Struga Gęś przedłużoną do ul. Przy Torze, wzdłuż torów
kolejowych Kościerzyna - Pruszcz Gdański, wzdłuż torów kolejowych Gdańsk – Tczew,
3) obszar pomiędzy ul. Tczewską i południową granicą miasta,
4) obszar bagienny pomiędzy Kanałem a rzeką Radunią,
5) obszar ograniczony ul. Spokojną, ul. Sportową, ul. Spacerową, ul. Wojska Polskiego i ul. Ogrodową,
6) ogrody działkowe przy ulicy Antoniego Dobrowolskiego oraz pomiędzy Kanałem Raduni i rzeką Radunią.
3. Rejon nr 3 - dozwolony jest chów zwierząt gospodarskich oraz pszczół - obejmuje tereny pozostałe.
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UZASADNIENIE
W związku z nałożonym na rady gmin obowiązkiem dostosowania prawa miejscowego do
obowiązujących przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579; z 2020 r. poz. 150, poz. 284,
poz. 875) zachodzi konieczność uwzględnienia zmian w aktach prawa miejscowego, między innymi w
„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański".
W przedmiotowej uchwale wprowadzono zapisy dotyczące utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, a także określono wymagania dotyczące
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na
terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Jednocześnie w
przedmiotowej uchwale zostały zawarte zapisy dotyczące przyjmowania odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) nieruchomości – należy przez to rozumieć – zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego – część
powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem
związane lub części takich budynków. Istnieją następujące rodzaje nieruchomości:
a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie
gospodarcze dzielą się na:
- nieruchomości rolne,
- nieruchomości leśne,
- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę,
b) nieruchomości budynkowe,
c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);
2) nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkuje minimum
jeden mieszkaniec;
3) nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkuje
żaden mieszkaniec;
4) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, które realizują obowiązki w zakresie
utrzymania czystości i porządku, przy czym:
a) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy
robót budowlanych,
b) na terenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz
które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorie tych dróg
obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do Gminy,
c) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie
się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, utrzymanie tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w
odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, pozbywanie się
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub
parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, należą do zarządu drogi,
d) na cmentarzach komunalnych obowiązek utrzymania czystości i porządku należy do administratora
cmentarzy,
e) na terenach komunalnych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do Gminy,
f) na terenie obejmującym imprezę masową utrzymanie czystości i porządku należy do organizatora
imprezy masowej,
g) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do Gminy; do
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obowiązków Gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników, jeżeli Gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów
samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w
pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, umieszczonych na tym chodniku, utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
5) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć – zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
6) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć – zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich
budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
7) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki
wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt
2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
8) budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć – zgodnie z zapisami § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się
także budynek biurowy i socjalny;
9) umowach – należy przez to rozumieć umowy – zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach – podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli
nieruchomości;
10) punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć punkty w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i
mobilne;
11) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zgodnie z zapisem art. 3,
ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach;
12) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i
masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów
i remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon;
13) bioodpadach – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, tj. odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i
kuchenne, zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, np.: resztki żywności, fusy po kawie
i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, obierki, trawę, liście, kwiaty, rośliny z niewielką ilością
ziemi, zielone części roślin bez pni i grubych łodyg, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
higieniczne, inne odpady nadające się do kompostowania;
14) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji,
powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zieleni, zgodnie z
treścią art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach;
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15) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy
stalowej i opakowania z aluminium, składające się na odpady komunalne, zgodnie z treścią art. 8 pkt 8
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych;
16) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów
pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub
których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;
17) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć – zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy o
odpadach – frakcję odpadów składającą się na odpady komunalne, które wykazują co najmniej jedną
spośród właściwości niebezpiecznych, np.: baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery,
rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, oleje mineralne i syntetyczne, leki, opakowania po
środkach ochrony roślin oraz nawozach, opakowania po aerozolach;
18) nieczystościach ciekłych – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
19) zbiornikach bezodpływowych – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
20) gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć
zlokalizowany na terenie Gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny w
określonych dniach i godzinach, do którego mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi
uprawnionemu wyselekcjonowane odpady;
21) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, dotyczący minimalnej częstotliwości odbioru
odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, udostępniony przez
Gminę;
22) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę realizującego zadania w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na które konieczne jest uzyskanie wpisu
do rejestru działalności regulowanej oraz prowadzącego działalność w zakresie wymienionym w art. 7
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;
23) chowie zwierząt – należy przez to rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
24) zwierzętach domowych – zgodnie z treścią art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt – należy przez to
rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym
odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
25) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (nie dotyczy gołębi, których właściciele są zrzeszeni w związkach zarejestrowanych
hodowców gołębi);
26) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”;
27) zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć każde działanie, a w szczególności umieszczanie w
pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do
transportu do miejsc przetwarzania, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach;
28) niesegregowanych odpadach – należy przez to rozumieć łącznie gromadzone w jednym pojemniku
odpady, dla których wyznaczono odrębne pojemniki, kontenery lub worki do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
odpadach
suchych – należy przez to rozumieć odpady pozostałe po wydzieleniu odpadów zbieranych
29)
selektywnie (bioodpadów, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz pozostałych odpadów
zbieranych selektywnie), np. fajans, porcelanę, pampersy, popiół, szkło żaroodporne;
30) pojemniku – należy przez to rozumieć urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych wyposażone
w szczelną pokrywę zapobiegającą wywiewaniu odpadów (z wyłączeniem koszy ulicznych),
spełniające wymagania Polskich Norm, zapewniające bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym
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mechaniczną obsługę przy opróżnianiu przez pojazd specjalistyczny służący do zbierania odpadów
komunalnych.
Zgodnie z wymogiem art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zasięgnięto opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.
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