
 

 

UCHWAŁA NR XIII.118.2019 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku, zmienionej uchwałą nr XXXV.348.17 Rady Miasta 

Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz letniskowej 

z wyłączeniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 11 - min. 60l, 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120l, 

opróżniany nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie”; 

2) w § 5 ust. 3 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 60l na każdy rodzinny ogródek działkowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych jednak nie mniej niż dwa 

pojemniki o pojemności 1100l na ogród działkowy, opróżniany nie rzadziej niż jeden raz na dwa 

tygodnie;”; 

3) w § 5 ust. 3 dotychczasowy pkt 11 staje się pkt 12; 

4) w § 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku w okresie od 01 kwietnia do 

31 października, z wyłączeniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych: 

a) odpady zmieszane, suche - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie; 

b) odpady mokre - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, w okresie letnim, tj. pomiędzy 

1 maja a 15 września - co najmniej jeden raz w tygodniu,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 
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§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie od 01 stycznia 2020 r. 

 Przewodniczący Rady Miasta Ełku 

Włodzimierz Szelążek 
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