
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/645/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020; z 2020 r. poz. 150, 
284 i 875), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/423/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 6252), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się, że uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego realizowane będzie codziennie do godz. 800, a w przypadku intensywnych 
opadów śniegu – w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:”; 

2) w § 29 ust. 1 uchyla się pkt 1 i 3; 

3) w § 31 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu: 

„3. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do utrzymywania pszczół ras i odmian charakteryzujących się 
obniżoną agresywnością wobec otoczenia i niską skłonnością do zachowań rojowych, co ma na celu 
zminimalizowanie niekontrolowanego podziału rodzin pszczelich, przy czym pasieka powinna być: 

1) usytuowana  w odległości większej niż 10 m do granicy nieruchomości i drogi publicznej albo 
w odległości większej niż 3 m do granicy nieruchomości i drogi publicznej po uzyskaniu zgody 
właściciela lub użytkownika sąsiadującej nieruchomości oraz utworzeniu wzdłuż granic pasieki stałej 
przegrody o wysokości wyższej niż 2 m; 

2) usytuowana w odległości większej niż 10 m od otworów okiennych w poziomie i powyżej miejsc 
osadzenia uli – w przypadku pasieki ulokowanej na dachach budynków; 

3) ogrodzona w sposób uniemożliwiający przypadkowe wejście osób postronnych lub zwierząt 
domowych; 

4) oznakowana poprzez umieszczenie na ogrodzeniu tablicy z napisem ostrzegawczym: 
„Niebezpieczeństwo – pszczoły, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub równoważnym. 

4. Nie jest możliwe lokowania pasieki albo pojedynczych uli na balkonach budynków 
wielorodzinnych. Jednocześnie na terenie jednej działki nie jest możliwe lokowanie więcej niż pięciu 
rodzin pszczelich.”. 

4) § 33 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 33. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których zlokalizowane są: 

1) budynki wielolokalowe; 

2) lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych; 

3) obiekty handlowe branży spożywczej; 

4) magazyny żywności i płodów rolnych; 

5) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; 

6) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; 

7) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej; 

8) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest również na 
terenach ogólnodostępnych, w szczególności wzdłuż kanałów, rowów i urządzeń wodnych. 

3. Na obszarach wskazanych w ust. 1, deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, 
w okresach: 

1) od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia, 

2) od dnia 15 października do dnia 15 grudnia.”. 

§ 2. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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