
UCHWAŁA NR XXIX.275.2013
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Miasta Ełk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) - Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierana będzie każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych lub następujących frakcji 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 

1) suchej - metale żelazne i kolorowe, papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma), szkło 
opakowaniowe, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

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

3) w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów oraz 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; 

§ 3. Ustala się następujące częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości: 

1) 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 
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951.4.28, z późniejszymi zmianami) - odpady zmieszane, suche 
oraz mokre; 

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

2) 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 w okresie grzewczym, określanym corocznie przez Urząd Miasta – co najmniej 1 raz 
w miesiącu. 
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3) odpady komunalne zbierane selektywnie: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz szkło pozostałe: 

a) w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w miesiącu, z miejsc przy kontenerach. Termin zbiórki zostanie podany 
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku. 

b) w zabudowie jednorodzinnej – w ramach kwartalnych zbiórek. Termin zbiórki zostanie podany w sposób 
zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku. 

§ 4. W punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie wytypowanych aptek odbierane będą przeterminowane 
leki. Adresy punktów zbiórki zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. 

§ 5. 1. Zużyte baterie i akumulatory przyjmowane będą w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta. 
Adresy punktów zbiórki zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Ełku. 

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady zawierające rtęć, odbierane będą także w punkcie 
zbiórki zlokalizowanym na terenie miasta. Adres punktu zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku. 

§ 6. 1. W Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o. w Siedliskach odbierane będą 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. Godziny pracy Punktu oraz szczegółowe zasady jego funkcjonowania podane zostaną do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku. 

3. Odpady wymienione w ust.1 właściciele nieruchomości mogą dostarczać do Punktu Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów w Siedliskach osobiście, własnym lub najętym transportem o tonażu nie przekraczającym 
3,5 Mg. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Ełku 

Stefan Węgłowski
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