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UCHWAŁA NR XXVI.286.17
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), po zaopiniowaniu
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Ełk i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1 odbiera się z nieruchomości zamieszkałych oraz
z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na tych nieruchomościach, za
wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
§ 3. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane
będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady zmieszane lub następujące frakcje 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) 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, żużla i popiołów paleniskowych oraz zużytych opon;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie mogą być dostarczane na
własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
znajdującego się w Siedliskach k/Ełku. Nie dotyczy to odpadów budowlanych wymagających zgłoszenia
lub pozwolenia na budowę oraz w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą odbierane
z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne - w ilościach zadeklarowanych przez właściciela
nieruchomości,
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§ 4. Ustala się następujące częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości:
1. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej:
1) odpady zmieszane, suche - co najmniej jeden raz w tygodniu,
2) odpady mokre - co najmniej jeden raz w tygodniu, w okresie letnim, tj. pomiędzy 1 maja a 15 września - co
najmniej dwa razy w tygodniu;
3) żużel i popiół paleniskowy - jeden raz w tygodniu,
2. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:
1) odpady zmieszane, suche - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
2) 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,
3) żużel i popiół paleniskowy - jeden raz w miesiącu. Natomiast w sezonie grzewczym tj. od 1 października
do 31 marca, co dwa tygodnie,
3. od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
1) odpady zmieszane, suche - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
2) 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,
4. z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
1) odpady zmieszane, suche - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
2) 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,
5. odpady komunalne zbierane selektywnie: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe:
1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - co dwa tygodnie, z miejsc przy
kontenerach. Termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta Ełku.
2) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - w ramach miesięcznych
zbiórek. Termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta Ełku,
3) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - w ramach miesięcznych zbiórek. Termin zbiórki zostanie
podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku,
4) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
§ 5. 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 Ełku.
§ 6. 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.
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§ 7. 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
opakowaniowe, 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 www.czystyelk.pl
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.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania w Urzędzie Miasta Ełku przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne.
2. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym
świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, nie później jednak niż w terminie
7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, w formie:
1) pisemnej,
2) telefonicznej na numer telefonu 87 7326 000,
3) elektronicznej na adres e-mail: um@um.elk.pl,
4) ustnej.
3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres do
korespondencji, nr telefonu oraz określenie przypadków i terminów niewłaściwego świadczenia usług.
Zgłoszenie w formie pisemnej powinno zawierać podpis zgłaszającego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wyjątkiem § 3 ust. 2, § 4 ust. 3 i 4 oraz ust. 5 ppkt 3) i 4), które
wchodzą w życie z dniem 01 czerwca 2017 r.
Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Dariusz Wasilewski

