Zarządzenie Nr 1335/15
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 10 września 2015 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236; zm.: Dz.
U. z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; z 2015 r. poz. 1045),

zarządza się, co następuje:
§1
Regulamin usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Spółka 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. oraz
Zarządzeniem Nr 1662/14 z dnia 11 grudnia 2014 r., zmienia się w sposób następujący:
1) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych są przyjmowane od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na
terenie Gminy Miasta Gdańska, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujące
odpady komunalne:
a) papier,
b) szkło,
c) tworzywo sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) metale,
f) zielone,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) zużyte baterie i zużyte akumulatory,
j) chemikalia,
k) zużyte opony,
l) przeterminowane leki,
m) termometry rtęciowe,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 Mg na każdy rok
kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku
usytuowanym na nieruchomości.”;
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującej treści:
„1a. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych są przyjmowane
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych
na terenie Gminy Miasta Gdańska, w tym z nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, następujące odpady komunalne:
a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) metale,
f) zielone,
w łącznej ilości do 1 Mg na każdy rok kalendarzowy.”;
c) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 1a, dostarczający
odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 i 1a do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, zobowiązani są do potwierdzenia swojej
tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz udokumentowania posiadania tytułu
prawnego do nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasta Gdańska, poprzez
okazanie obsłudze Zakładu jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
a) dowodu tożsamości zawierającego adres zameldowania właściciela
nieruchomości,
b) zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na
nieruchomości,
c) odpisu księgi wieczystej,
d) umowy cywilnoprawnej przenoszącej własność nieruchomości zawartej
w formie aktu notarialnego,
e) kopii dowodu zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na danej nieruchomości co najmniej za ostatni miesiąc rozliczeniowy,
f) potwierdzenie złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami
w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku lub jej nadania za pośrednictwem
operatora pocztowego,
g) zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej
potwierdzającego prawo do władania nieruchomością,
h) umowy dzierżawy lub umowy najmu nieruchomości,
i) wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
lub złożenia oświadczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.”;
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującej treści:
„2a. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie dostarcza odpadów
komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych osobiście,
osoba dostarczająca odpady w jego imieniu zobowiązana jest do potwierdzenia
swojej tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz okazania obsłudze Zakładu:
a) pisemnego upoważnienia do dostarczenia odpadów w imieniu właściciela
nieruchomości,
b) jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a-i, potwierdzającego
posiadanie tytułu prawnego przez upoważniającego właściciela
nieruchomości do nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasta
Gdańska lub wypełnionego przez upoważniającego właściciela
nieruchomości oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

Upoważnienie do dostarczenia odpadów w imieniu właściciela nieruchomości
oraz wypełnione przez właściciela nieruchomości oświadczenie osoba
dostarczająca odpady pozostawia w Zakładzie.”;
e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 1a, którzy nie
udokumentowali posiadania tytułu prawnego do nieruchomości w sposób
określony w ust. 2 lub dostarczyli odpady inne niż wymienione w ust. 1 i 1a,
zobowiązani są do ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów zgodnie
z Cennikiem Zakładu, o którym mowa w § 9 ust. 3.”.
2) dodaje się Załącznik nr 1 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zarządowi Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o. o.
w Gdańsku.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Piotr Grzelak
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