
        

ZARZĄDZENIE NR 287/18 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 20 lutego 2018 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu usług świadczonych 

przez Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 827) oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Regulamin usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdańsku, stanowiący Załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdańska Nr 1109/13 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Gdańsku, zmieniony zarządzeniem Nr 1541/13 z dnia 25 listopada 2013 r., zarządzeniem 

Nr 1662/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.,  zarządzeniem Nr 1335/15 z dnia 10 września 2015 r. 

oraz zarządzeniem Nr 1298/16 z dnia 16 sierpnia 2016 r., zmienia się w sposób następujący: 

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1) zasady korzystania z usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  

z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr 

XXXVII/236/91 z dnia 17 grudnia 1991 r., uchwałą nr XLIII/1238/09 z dnia  

17 grudnia 2009 r. oraz Umową Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art. 

3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) w zakresie zagospodarowania  odpadów 

poprzez:  

a) składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,  

b) składowanie odpadów budowlanych zawierających azbest, 

c) magazynowanie odpadów niebezpiecznych,  

d) zbieranie odpadów do odzysku, w tym recyklingu,  

e) odzysk odpadów na obiektach technologicznych Zakładu;”; 

2) w § 2: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Zakładzie – rozumie się przez to Zakład Utylizacyjny Spółkę z o.o. z siedzibą 

w Gdańsku wskazany w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Pomorskiego 2022 jako Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych;” 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) obszarze działania Zakładu - rozumie się przez to region gospodarki 

odpadami wskazany w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Pomorskiego 2022 jako teren obsługiwany m.in. przez RIPOK Szadółki;”; 

3) w § 4 : 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Zakład uprawniony jest do odmowy przyjęcia odpadów w przypadku,  

o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub w przypadku braku zgody usługobiorcy na 

klasyfikację dokonaną przez pracownika Zakładu. Załadunek na pojazd 



usługobiorcy wyładowanych wcześniej odpadów odbędzie się na jego koszt  

i ryzyko.”; 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Po wyjeździe usługobiorcy z terenu Zakładu, reklamacje dotyczące zmiany 

kodu i wagi odpadu nie będą uwzględniane.”; 

4) w § 5 pkt 2  lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,”; 

5) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpady niebezpieczne muszą być dostarczone zgodnie z wytycznymi Zakładu 

i odebrane przez upoważnionego przedstawiciela Zakładu.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpady niebezpieczne będą przyjmowane od usługobiorców, a także – na 

zasadach określonych w § 11 – od osób fizycznych dostarczających samodzielnie 

odpady niebezpieczne, wydzielone z własnych odpadów komunalnych.”; 

6) w § 7: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Odpady niebezpieczne przyjmowane są przez Zakład w dni robocze  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.”; 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: 

„2a. Jeśli 24 i 31 grudnia przypada w dzień roboczy, odpady przyjmowane są jak  

w sobotę.”; 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Korzystanie z usług świadczonych przez Zakład w innych dniach i godzinach, niż 

określone w ust.1, 2 i 2a wymaga odrębnych uzgodnień z Zakładem.”; 

7) w § 8: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Pojazd usługobiorcy, którym dostarczono odpady, powinien opuścić teren 

Zakładu niezwłocznie po wyładowaniu odpadów i rozliczeniu się.”; 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5. Zakład nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu usługobiorcy 

poruszającego się po terenie Zakładu, w przypadku uszkodzenia infrastruktury 

Zakładu na skutek zdarzeń losowych, np. ulewnych opadów, do czasu przywrócenia 

przez Zakład funkcjonalności tej infrastruktury.”; 

8) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Opłaty za przyjęcie odpadów przez Zakład uiszczane są przez usługobiorców 

natychmiast po przyjęciu odpadów, gotówką bądź kartą płatniczą w kasie Zakładu, 

chyba że podpisana umowa z Zakładem lub obowiązujące przepisy prawa stanowią 

inaczej.”; 

9) w § 11 ust. 2 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) potwierdzenie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do Prezydenta Miasta Gdańska.”; 

10) w § 12 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) zapewnienia dezynfekcji kół pojazdów, które wyładowały odpady na kwaterze 

składowej;”; 

11) uchyla się dział IV;  

12) w Załączniku nr 1 do Regulaminu usług Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą 

w Gdańsku zapis: 

„Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 



osobowych przez Zakład  Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku w celach ewidencyjnych i 

sprawozdawczych oraz wyrażam zgodę na umożliwienie ich dalszego przetwarzania przez 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.” otrzymuje brzmienie: 

 

„Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Zakład  Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku w celach ewidencyjnych  

i sprawozdawczych związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  

w Gdańsku oraz wyrażam zgodę na umożliwienie ich dalszego przetwarzania przez 

Prezydenta Miasta Gdańska w celach ewidencyjnych, sprawozdawczych oraz realizacji 

zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

/-/ Piotr Grzelak 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


