Informacja z dnia 12.04.2022 r.
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów
komunalnych oraz o wyznaczeniu terminu na składanie oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu
odbierania odpadów komunalnych
Informacja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm, instytucji i innych
tzw. „nieruchomości niezamieszkanych”, objętych gdańskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
składających obecnie deklarację DO-2 (lub DO-4), zainteresowanych wyłączeniem się z systemu na okres
obowiązywania nowej gminnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Informacja nie dotyczy właścicieli
nieruchomości, którzy są obecnie w gminnym systemie i chcą w nim pozostać.

A.
Na podstawie art. 6c ust. 3c pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) informuję o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na odbieranie przez okres 48 miesięcy (tj. 4 lat) odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska, w tym od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (dalej: „nieruchomości niezamieszkane”)

B.
Na podstawie art. 6c ust. 3c pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) wyznaczam właścicielom nieruchomości niezamieszkanych, którzy
podjęli decyzję o wyłączeniu się z (lub o ponownym przystąpieniu do) systemu odbierania odpadów
komunalnych zorganizowanego przez Gminę (tzw. „systemu GOK”) nieprzekraczalny termin na złożenie
Prezydentowi Miasta Gdańska stosownego oświadczenia

do 30 czerwca 2022 r.
Złożenie oświadczenia po upływie wskazanego terminu powoduje nieskuteczność tego oświadczenia
Prawidłowo złożone oświadczenie o wyłączeniu z systemu GOK (lub odwołanie dotychczasowego
oświadczenia w przypadku przedsiębiorców wyłączonych) staje się skuteczne od dnia rozpoczęcia
obowiązywania nowych umów na odbieranie odpadów komunalnych w gminie. Tym samym pierwszy dzień
obowiązywania nowych umów staje się terminem wyłączenia lub ponownego włączenia do systemu GOK.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej Informacji
Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie pisemnie na adres Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.
Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania nowej umowy Gminy Miasta Gdańska
z firmą odbierającą odpady komunalne w ramach systemu GOK (4 lata).
Tabela: Terminy obowiązywania aktualnie realizowanych umów w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w sektorach Gminy Miasta Gdańska.
Obejmujący następujące dzielnie i osiedla:

Termin
obowiązywania
umowy:

I

Wyspa Sobieszewska, Krakowiec-Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św.
Wojciech-Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza

do 31.05.2023 r.

II

Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście

do 30.06.2023 r.

III

Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża

do 30.04.2023 r.

IV

Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje

do 30.06.2023 r.

V

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień

do 30.04.2023 r.

VI

VII Dwór, Brętowo, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice

do 31.05.2023 r.

Sektor:

Informacja dot. podziału miasta na sektory jest dostępna tutaj: https://czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76346.asp.

Załącznik: Wzór oświadczenia

Załącznik do informacji
………………………………………………………….

Gdańsk, dnia………………………………

(imię i nazwisko/nazwa właściciela/wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości)

………………………………………………………
(adres (y) zamieszkania/ siedziby)

………………………………………………………
(nieruchomość, której dotyczy oświadczenie)

……………………………………………………….
(NIP(y)/PESEL(e))

Prezydent Miasta Gdańska
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA

Ja (my) niżej podpisany(i) jako właściciel(e)* nieruchomości niezamieszkanej, położonej
w Gdańsku przy ul. ….....................................................................................................................................
Oświadczam(y),

że

wyłączam(y)

się

z

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi

zorganizowanego przez Gminę Miasta Gdańska.
Jednocześnie informuję(emy), że na odbieranie odpadów komunalnych powstających na w/w
nieruchomości

zawarłem(-liśmy)

umowę

z

……………………………………………………………………………,

co

potwierdzam(y) pod rygorem nieskuteczności oświadczenia, przedkładając w załączeniu kopię tej
umowy.

….......................................….....................................
*czytelny podpis właściciela/wszystkich współwłaścicieli/osób
upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie

Załączniki:
1. Deklaracja DO-2/DO-4 informująca o ustaniu obowiązku uiszczania opłaty za GOK zbieżna z datą
wyłączenia z systemu GOK.
2. Kserokopia indywidualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą
wpisanym do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska rejestru działalności regulowanej
obowiązująca od dnia wyłączenia nieruchomości z systemu GOK.

Załącznik do informacji
UWAGA:
1. Niniejsze oświadczenie nie może być odwołane przez cały okres obowiązywania umowy Gminy na
odbieranie odpadów komunalnych w ramach systemu GOK.
2. W przypadku złożenia odwołania oświadczenia o wyłączeniu z systemu GOK przed upływem
obowiązywania gminnej umowy na odbieranie opadów komunalnych, będzie ono obowiązywało
dopiero z chwilą wejścia w życie nowej gminnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
3. Postanowienia indywidualnej umowy, której kopia została dołączona do oświadczenia, muszą
zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz.Urz.Woj.Pom.
z 2021 r. poz. 4616 ze zm.);
4. Posiadanie umowy oraz zgodność jej postanowień z wymaganiami określonymi w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska podlega kontroli przez Prezydenta
Miasta Gdańska, który ponadto ma prawo sprawdzić dowody uiszczania opłat za usługę odbioru
odpadów komunalnych lub inny sposób udokumentowania dopełnienia tego obowiązku. Z tego
względu dowody zapłaty za usługę należy przechowywać co najmniej przez 12 miesięcy (art. 6 ust.
5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
5. Rejestr działalności regulowanej podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości
jest dostępny pod linkiem: https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/podmioty-wpisane-do-rejestrudzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicielinieruchomosci,a,25243.

