
  

  

 

Oświadczenie Zarządu  

z dnia 07.06.2019r. 

W imieniu Euro Styl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, która jest inwestorem budynków położonych w Gdańsku 

przy ul. Maurycego Beniowskiego nr 1, 3 i 3A i w odpowiedzi na zapytanie trójmiasto.pl przekazuję stanowisko 

Spółki. 

Zaprojektowane przez Euro Styl S.A. miejsce zlokalizowania pojemników na odpady w budynkach jest w pełni 

prawidłowe. Kwestia wywozu śmieci jest kwestią pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a Gminą Miasta Gdańsk. Euro 

Styl nie pozostaje stroną.  

Przedmiotowe budynki zostały wybudowane na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę z dnia 16 czerwca 

2015r. nr WUAiOZ.I.6740.856-4.15.5-AB.120708 i 26 listopada 2015r. nr WUiA.I.6740.2256-1.15.5-AB.280331 

wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska. Przed uzyskaniem takiej decyzji, projekty budowlane były 

weryfikowane przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej, której obowiązkiem jest 

sprawdzenie zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, roboty budowlane 

można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie ww. decyzji o pozwoleniu na 

budowę oznaczało, iż rozwiązania przewidziane w złożonej dokumentacji są prawidłowe. W szczególności zatem 

prawidłowo zostało przewidziane miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych. 

Zgodnie bowiem z § 22 ust. 1 Rozporządzenia, na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki 

służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji; zgodnie zaś z 

ust. 2 pkt 1 tego przepisu, miejscem tym mogą być: wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę 

powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, 

w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co 

najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny 

wody, kratkę ściekową, wentylację oraz sztuczne oświetlenie. Zatem posadzka takiego miejsca powinna być 

położona nie wyżej niż 0,15 m od poziomu nawierzchni dojazdu, przez co należy rozumieć, iż np. krawężnik (o ile 

występuje on w takim pomieszczeniu) powierzchni, na której posadowione są pojemniki, nie powinien być wyższy 

niż 0,15 m. Ta wartość jest zachowana w przedmiotowych budynkach. 

Miejsca przewidziane na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów znajdują się na poziomie podziemnych 

hal garażowych. Dojazd do hal garażowych spełnia wszelkie wymagane przepisami warunki, w szczególności 

nachylenie. Zgodnie bowiem z § 70 Rozporządzenia pochylnie (dojazd do hal garażowych) nie przekraczają 

przewidzianych w tych przepisach wartości. Wspomniany przepis przewiduje, iż nachylenie pochylni zastosowanej 

w przedmiotowych budynkach, to jest pochylni przeznaczonej dla samochodów w garażach wielostanowiskowych, 

nie może przekraczać 20%, który to warunek w budynkach został zachowany. Nie występują inne przepisy 

regulujące nachylenie pochylni w budynkach mieszkalnych. Budynki te zatem spełniają wszelkie wymogi odnośnie 

umiejscowienia miejsc na pojemniki służące do gromadzenia odpadów i dojazdu do tych miejsc. Euro Styl 

zobowiązany był zastosować się do wszelkich przepisów, w tym ustaw i rozporządzeń, które dotyczyły kwestii 

projektowych, i to uczynił. Zrealizowane inwestycje otrzymały Pozwolenie na Użytkowanie w dniu 12 styczeń 2017 
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Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym). Kwestię tę precyzuje ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, która przewiduje, że gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą 

warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

(art. 3 ust. 2 pkt 3 i 4 ww. ustawy). Zatem to gmina wybiera taki podmiot odbierający odpady komunalne, który 

jest w stanie to czynić od wszystkich właścicieli nieruchomości, a następnie nadzorować odbiór takich odpadów 

przez wybranego przez gminę przedsiębiorcę. Natomiast odpowiedzialność za pozbywanie się zebranych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ponosi właściciel nieruchomości (art. 5 ust. 

1 pkt 3b ww. ustawy), a więc Wspólnota Mieszkaniowa. W przypadku jeśli Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła 

zarządzanie nieruchomością Zarządcy lub administruje nią Administrator, zadanie to przejmuje Zarządca lub 

Administrator. 

Zatem to podmiot odbierający odpady ma za zadanie odebrać odpady, uwzględniając położenie miejsc do 

gospodarowania odpadów. Gmina zaś w ramach przetargu ma zadanie wyłonić taki podmiot, które powyższe 

zapewnia. Podmiot odbierający odpady powinien działać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Rozporządzenie to przewiduje, iż podmiot odbierający 

odpady, jako pracodawca, obowiązany jest stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne 

zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych 

prac transportowych, pracodawca - w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych 

czynności - jest obowiązany wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy (§ 3 ust. 1 i 2 oraz § 2 pkt 

3 powyższego rozporządzenia).  

Nie będąc Stroną, ale dbając o komfort Mieszkańców oraz inspirując się istniejącymi rozwiązaniami 

zaproponowaliśmy Zarządcy przekazanie wózków mechanicznych ułatwiających wywóz kontenerów z miejsc 

gromadzenia odpadów i nie czekając na decyzję Wspólnot zakupiliśmy je, aby Wspólnoty mogły jak najszybciej 

zacząć je użytkować (zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego o użytkowaniu 

https://youtu.be/2rVWEJwSCvg). Niestety Zarządca działający w imieniu Wspólnot nie przyjął naszej propozycji.  

Nie będąc Stroną i nie widząc konstruktywnej postawy Zarządcy i Wspólnot nie widzimy sensu dalszego naszego 

zaangażowania. 

                                                                                                                               Z poważaniem, 

 

                                                                                                                      Magdalena Reńska 

                                                                                                                        Członek Zarządu 

https://youtu.be/2rVWEJwSCvg

