
UCHWAŁA NR XXIX.271.2013
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ełku, Rada Miasta Ełku uchwala co następuje: 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA EŁKU 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku, zwany dalej regulaminem, określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaju i minimalnej pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

1) mieście Ełku – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Ełk; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.); 

3) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od innych wytwórców odpadów,które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

4) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych; 

5) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością; 

6) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego, części 
powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale 
z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od 
gruntu przedmiot własności- przy czym rozróżnia się: 

a) nieruchomości zamieszkałe - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c 
ust. 1 ustawy, 
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b) nieruchomości niezamieszkałe - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich 
obrębie odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy; 

7) selektywnym zbieraniu - należy przez to rozumieć zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu 
ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi 
właściwościami i takim samym cechami; 

8) odpadach komunalnych frakcji suchej - należy przez to rozumieć metale żelazne i kolorowe, papier i tekturę (w 
tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.), szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe; 

9) odpadach komunalnych frakcji mokrej - należy przez to rozumieć resztki żywności, resztki surowców do 
produkcji żywności, zużyte pieluchy, ręczniki papierowe oraz odpady zielone i inne odpady biodegradowalne 
(nadające się do kompostowania); 

10) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

11) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci 
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych 
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia; 

12) przedsiębiorcy odbierającym odpady - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę , który uzyskał wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ełku, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy, przy czym dla 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest to podmiot, który zawarł umowę z gminą zgodnie z art. 6f ust.1 
ustawy; 

13) przedsiębiorcy opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości ciekłe - należy przez to 
rozumieć przedsiębiorcę posiadającego ważne zezwolenie Prezydenta Miasta Ełku na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

14) okres letni - przedział czasowy pomiędzy datami 1 maja i 15 września, 

15) okres grzewczy - przedział czasowy, w którym odbierany będzie z posesji żużel i popioły. Termin rozpoczęcia 
i zakończenia corocznie określi Urząd Miasta podając go do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku przez: 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdziale III pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub w przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w szczelny 
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 
wymagania określone w przepisach odrębnych; 

3) selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na: 

a) odpady frakcji suchej: metale żelazne i kolorowe, papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma), 
szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

b) odpady frakcji mokrej: resztki żywności, resztki surowców do produkcji żywności, zużyte jednorazowe 
pieluchy, ręczniki papierowe oraz odpady zielone i inne odpady biodegradowalne (nadające się do 
kompostowania); 

c) w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 
zawierających rtęć, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, żużla i popiołów 
paleniskowych oraz zużytych opon; 
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4) gromadzenie nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych zgodnie z przepisami ustawy 
i przepisami odrębnymi; 

5) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w regulaminie; 

6) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

§ 4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do 
obowiązków zarządu drogi należy także: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymywanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli 
nieruchomości przyległych do drogi publicznej; 

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera 
opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku. 

§ 5. Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do 
wykonawcy robót budowlanych. 

§ 6. 1. Dopuszcza się mycie własnych pojazdów samochodowych na terenie własnej posesji, jeśli powstające 
ścieki odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

2. Dopuszcza się doraźne naprawy własnych pojazdów samochodowych na terenie własnej posesji pod 
warunkiem gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia 
terenu nieruchomości. 

Rozdział III.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 7. 1. Zbierane odpady komunalne należy gromadzić w: 

1) pojemnikach o pojemności: 110 L, 120 L, 240L, 660 L, 1100L, 6 m³, 7 m³, 10 m³; 

2) koszach ulicznych o pojemności do 80L; 

3) pojemnikach na odpady budowlane o pojemności od 1,0 m³; 

4) workach – o pojemności 60L, 80L na terenach niezamieszkałych. 

2. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych 
z nieruchomości zgodnie z niniejszym regulaminem. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do odrębnego 
gromadzenia dwóch frakcji odpadów komunalnych – na frakcję "suchą" i "mokrą" oraz metalowy pojemnik na 
popiół paleniskowy i żużel (w przypadku zadeklarowania jego wytwarzania). 

4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny powinny być 
oznakowane napisem: „suche” i „mokre”. 

5. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, uniemożliwiające 
wydostawania się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych oraz dostęp 
zwierzętom do odpadów. 

6. Pojemniki winne być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu 
specjalnie do tego wydzielonym, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów 
samochodowych oraz ruchu pieszych, na utwardzonej równej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się 
wody i błota. 
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7. Przy lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów należy stosować wymagania określone w przepisach 
odrębnych. 

8. Koszt zakupu pojemników, przygotowania i utrzymania miejsca na pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych ponosi właściciel nieruchomości. 

9. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy wystawiać w wyznaczonym dniu 
odbioru w miejscach łatwo dostępnych dla podmiotu uprawnionego w zakresie gospodarki odpadami, w sposób nie 
powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich a także 
użytkowników dróg i chodników. 

10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników na odpady komunalne 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

11. Na drogach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych. 

§ 8. Zabrania się: 

1) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

2) gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości poza miejscami i pojemnikami do tego 
wyznaczonymi; 

3) spalania odpadów; 

4) wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności 
gospodarczej. 

§ 9. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, o pojemności minimalnej uwzględniając 
następujące normy przy dwutygodniowym cyklu odbioru: 

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 L 
lub 120L; 

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 240L; 

3) przedszkoli i żłobków - 5 l na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 L; 

4) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 
110 L; 

5) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur – 10 l na każdego pracownika, jednak co 
najmniej jeden pojemnik 110 L; 

6) lokali handlowych – 35 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 110L lub 120L na lokal; 

7) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110L lub 120L na lokal; 

8) dla lokali gastronomicznych (restauracji, barów i innych stałych obiektów gastronomicznych) – 10 l na jedno 
miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak 
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110L lub 120L na lokal; 

9) dla ulicznych punktów małej gastronomii - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110L lub 120L na jeden 
punkt; 

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych- pojemnik o pojemności 120L na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 240L na lokal; 

11) dla domów opieki, szpitali, internatów, koszar, hoteli itp.- 40 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 1100L; 

12) dla ogródków działkowych – 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października 
każdego roku i 5 l poza tym okresem. 
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2. Przy selektywnym zbieraniu odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość 
i pojemność pojemników do normatywu podanego w ust. 1 oraz struktury selektywnie zbieranych odpadów, gdzie 
frakcja sucha stanowi 45%, a frakcja mokra 55% ogólnej masy odpadów. 

§ 10. Dopuszcza się składowanie odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach założonych na 
terenie posesji w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 
nieruchomości. 

§ 11. 1. Nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacji miejskiej lub lokalnej, muszą być 
wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych z urządzeń 
sanitarnych. Wymagania techniczne oraz warunki budowy i eksploatacji określają odrębne przepisy budowlane. 

2. Zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane 
w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

Rozdział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego ( z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych): 

1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady zmieszane, suche - co najmniej jeden raz w tygodniu; 

b) odpady mokre: 

- co najmniej jeden raz w tygodniu, 

- w okresie letnim, tj. pomiędzy 1 maja a 15 września – co najmniej dwa razy w tygodniu; 

c) dodatkowo w dni poprzedzające ustawowo wolne od pracy dni określone w art.1 ust.1 ustawy z 18 stycznia 
1951r.o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951.4.28, z późniejszymi zmianami) - odpady zmieszane, suche 
oraz mokre; 

d) żużel i popiół paleniskowy w okresie grzewczym, określanym corocznie przez Urząd Miasta – co najmniej 
1 raz w tygodniu. 

2) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej: 

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; 

c) żużel i popiół paleniskowy w okresie grzewczym, określanym corocznie przez Urząd Miasta – co najmniej 
1 raz w miesiącu. 

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne: 

a) odpady zmieszane – jeden raz na dwa tygodnie; 

b) zbierane selektywnie – jeden raz na dwa tygodnie pojemnik na „suche” i pojemnik na „mokre”. 

4) odpady komunalne z koszy w miejscach publicznych – w odstępach czasu uniemożliwiających rozkład 
odpadów i ich przepełnienie wg odrębnie opracowanych harmonogramów. 

§ 13. 1. Ustala się sposób i częstotliwość odbierania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie 
zbieranych odpadów komunalnych : 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe oraz szkło pozostałe: 

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w miesiącu, z miejsc 
przy kontenerach. Termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Ełku; 
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b) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – w ramach kwartalnych zbiórek. 
Termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Ełku. 

2) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie wytypowanych 
aptek, których adresy podane zostaną w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

3) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta. 
Adresy punktów zbiórki zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Ełku. 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady zawierające rtęć mogą być przekazywane do punktu 
zbiórki zlokalizowanego na terenie miasta, którego adres zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty i na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku. 

5) właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać osobiście odpady zebrane selektywnie określone 
w § 3 pkt 3) lit. c) do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zlokalizowanego przy Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach własnym lub najętym transportem o tonażu nie przekraczającym 
3,5 MG. Godziny pracy Punktu podane zostaną w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ełku. 

§ 14. 1. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zlokalizowany przy Zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów w Siedliskach k/Ełku przyjmować będzie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpłatnie 
odpady komunalne zebrane selektywnie: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, złom 
metalowy, szkło pozostałe, żużel i popioły paleniskowe, świetlówki oraz inne odpady zawierające rtęć, oleje 
i tłuszcze jadalne oraz zużyte opony. 

2. Punkty zbiórki zlokalizowane na terenie miasta, których adres zostanie podany w sposób zwyczajowo 
przyjęty i na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku, przyjmować będą od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych odpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

§ 15. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy ponoszą opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne, z którym gmina podpisała umowę. 

2) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, powinny być odbierane przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wpisanego do rejestru działalności regulowanej. Właściciele 
tych nieruchomości, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług tego 
przedsiębiorcy, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. 

§ 16. 1. Wywóz nieczystości ciekłych ma odbywać się z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do 
przelania zbiornika bezodpływowego oraz zagnicia ścieków, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. W przypadku wcześniejszego napełnienia zbiornika bezodpływowego niż wynika to z ustalonej 
częstotliwości – właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia zapotrzebowania na wywóz. 

3. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe przy wykonywaniu obowiązków 
utrzymania czystości i porządku w zakresie nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania, w formie 
umowy korzystania z usług podmiotów uprawnionych posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich 
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 17. 1. Przyjmuje się, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania na składowiskach, tak aby w 2013 roku nie było składowanych więcej niż 50%, a w 2020 roku nie 
więcej niż 35% masy odpadów wytworzonych w 1995 r.; 

2. Przyjmuje się zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych 
odpadów do końca 2014 roku. 
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3. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ełku jest Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku. 

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 18. 1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe obowiązane są do sprawowania właściwej opieki 
nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie 
uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiający samodzielnie wydostanie się z niego. 

2. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psa należy prowadzić na smyczy, a psa rasy uznawanej za 
agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu także w nałożonym kagańcu. 

§ 19. 1. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że 
pies ma kaganiec a właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem. Zwalnianie psa ze smyczy nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne. 

2. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości, psów ze smyczy na terenie nieruchomości, może mieć miejsce 
w sytuacji gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczająca 
dostęp osób trzecich do obszaru nieruchomości. 

3. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są stosować się do znaków zakazu wprowadzania psów lub 
innych zwierząt na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, np. sklepów, marketów, szpitali, piaskownic itp. 
Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psa przewodnika. 

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usunięcia spowodowanych 
przez nie zanieczyszczeń na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych korzystających z psów przewodników. 

§ 21. 1. Właściciel psa może dokonać bezpłatnego trwałego oznakowania psa poprzez wszczepienie mu 
elektronicznego identyfikatora. 

2. Bezpłatnego oznakowania psa można wykonać w wyznaczonych przez Urząd Miasta Ełku gabinetach 
weterynaryjnych na terenie miasta. 

3. Bezpłatnego, trwałego oznakowania psa można dokonać po wyrażeniu zgody przez właściciela psa na 
przekazanie swoich danych personalnych do Urzędu Miasta Ełku poprzez złożenie podpisu na druku z danymi 
w gabinecie weterynaryjnym. 

Rozdział VII.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach. 

§ 22. 1. Na terenie miasta Ełku, za wyjątkiem nieruchomości należących do gospodarstw rolnych, zabrania się 
chowu zwierząt gospodarskich. 

2. Na terenach gospodarstw rolnych dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi 
warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt spełniających wymogi prawa 
budowlanego; 

2) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

3) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości. 

Rozdział VIII.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 23. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ; 
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2) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego 
żywienia; 

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub 
składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami; 

4) w uzasadnionych przypadkach również inne tereny ogólnodostępne. 

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach: 

1) od 1 marca do 30 kwietnia; 

2) od 1 października do 30 listopada; 

3) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również w innych terminach. 

Rozdział IX.
Postanowienia końcowe. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 

§ 25. Traci moc Uchwała nr LII/481/10 Rady Miasta Ełku dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku. 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Ełku 

Stefan Węgłowski
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