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UCHWAŁA NR XV.141.2020
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku, Rada Miasta Ełku uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała nr XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Ełku,
2) uchwała nr XXXV.348.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku,
3) 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.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i wchodzi w życie od 01 czerwca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Włodzimierz Szelążek
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Załącznik do uchwały Nr XV.141.2020
Rady Miasta Ełku
z dnia 15 stycznia 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących;
a) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz selektywne zbieranie odpadów komunalnych
prowadzone przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów
komunalnych: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży;
b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
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 przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników i worków,
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) gminie – rozumie się Gminę Miasta Ełku,
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
3) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością;
4) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
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które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych;
5) ogrodach działkowych – należy przez to rozumieć Rodzinne Ogrody Działkowe w rozumieniu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych;
6) odpadach komunalnych zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu
zbieraniu;
7) odpadach zbieranych selektywnie – rozumie się przez to wyodrębnienie z odpadów asortymentów
przeznaczonych do powtórnego wykorzystania, odpadów przeznaczonych do kompostowania lub odpadów
niebezpiecznych;
8) odpadach resztkowych – czyli odpadach powstałych w wyniku przeprowadzonej segregacji;
9) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu
ustawy o odpadach;
10) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje
rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych;
11) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające rozkładowi przy udziale
mikroorganizmów;
12) odpadach budowlanych stanowiących odpady komunalne – rozumie się przez to frakcję odpadów
pochodzących z rozbiórek i remontów, wytwarzanych w gospodarstwach domowych;
13) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie polegające na umieszczaniu w pojemnikach,
segregowaniu i magazynowaniu odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub utylizacji;
14) podmiotach uprawnionych (przedsiębiorcach) – należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną
lub podmioty posiadające ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części,
d) odbioru odpadów komunalnych, którzy są wpisani do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Ełku;
15) harmonogramie – plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Ełk, podany do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie www.czystyelk.pl;
16) systemie – należy przez to rozumieć system odbioru i zagospodarowania odpadów obowiązujący na
terenie Gminy Miasto Ełk;
17) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
18) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie
oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;
19) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych;
20) instalacji komunalnej – miejsce zagospodarowania odpadów definiowane w ustawie o odpadach;
21) PSZOK – należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach
k/Ełku, jako Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Odpady komunalne należy gromadzić zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i innymi
obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia segregacji odpadów komunalnych
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych w pojemniki lub worki na terenie nieruchomości obejmuje:
1) papier - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury,
2) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
3. Odpady zbierane nieselektywnie do pojemników lub worków przez właścicieli nieruchomości stanowią
zmieszane odpady komunalne.
4. We wszystkich rodzajach zabudowy obowiązkowe jest prowadzenie selektywnego zbierania
powstających w gospodarstwach domowych: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków
i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
5. Wydzielone odpady w postaci wystudzonych popiołów paleniskowych i żużlu należy zbierać
w pojemnikach metalowych lub workach.
6. Odpady, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, właściciel nieruchomości, będący osobą fizyczną,
nie prowadzącą działalności gospodarczej, może dostarczyć do PSZOK samodzielnie, we własnym zakresie.
Odpady te będą odbierane nieodpłatnie. Zasady funkcjonowania PSZOK określa Regulamin korzystania
z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.;
7. Właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady przedsiębiorcy w ramach tzw. "wystawek".
W formie "wystawek" mogą być przekazywane następujące rodzaje odpadów:
1) odpady wielkogabarytowe: fotele, wersalki, kanapy, tapczany, sofy, łóżka, krzesła, stoły, szafy, dywany,
wykładziny, materace, drzwi, chodniki, suszarki do bielizny, meble ogrodowe itp.;
2) zużyte odpady RTV i AGD: telewizory, monitory, komputery, radia, telefony, lodówki, pralki, odkurzacze,
czajniki elektryczne, zamrażarki, maszynki elektryczne, suszarki do włosów, żelazka, miksery, tostery,
mikrofalówki, kuchenki gazowe i elektryczne, zmywarki, wentylatory elektryczne, kalkulatory, kamery,
sprzęt hi-fi, wiertarki, maszyny do szycia, itp.;
3) armatura sanitarna: wanny, umywalki, zlewozmywaki, brodziki, itp.
8. Odpady wymienione w ust. 7 należy gromadzić w miejscu służącym do zbierania odpadów
komunalnych. Odpady te, winny być zgromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym
w harmonogramie terminem ich odbioru. Odpady te mogą być również przekazywane bezpośrednio do
PSZOK.
9. Zbiórka przeterminowanych leków i chemikaliów oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
jest prowadzona w odpowiednio oznaczonych do tego celu pojemnikach przez apteki zlokalizowane na terenie
miasta Ełku, których adresy są zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej
www.czystyelk.pl,
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10. Zbiórka odpadów budowlanych bezpośrednio po wytworzeniu odbywa się do kontenera dostarczonego
przez przedsiębiorcę i przez niego odbierane na podstawie indywidualnej umowy. Odpady budowlane
powstające w gospodarstwach domowych wytwórca odpadu przekazuje samodzielnie, we własnym zakresie do
PSZOK.
11. PSZOK przyjmuje od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ogrodów działkowych
i nieruchomości niezamieszkałych, odpady komunalne niezawierające odpadów niebezpiecznych, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
§ 5. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
2. Odpady wystawiane są w terminach określonych w harmonogramie do godz. 7:00 w dniu odbioru.
§ 6. Właściciele nieruchomości, do których przylegają chodniki stanowiące część drogi publicznej oraz
części nieruchomości służących do użytku publicznego zobowiązani są do uprzątnięcia z tych nieruchomości
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, które należy pryzmować przy krawędzi chodnika.
§ 7. 1. Mycie samochodów powinno się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych.
2. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.
3. Doraźne naprawy pojazdów (np. wymiana kół, żarówek, uzupełnienie płynów itp.) związane z ich
bieżącą eksploatacją może odbywać się wyłącznie pod warunkiem dokonywania tych czynności na
utwardzonych częściach nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności 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
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w odpowiednie, zamykane pojemniki do
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki wykonane z trwałego materiału,
w szczególności z tworzywa sztucznego lub metalu oznaczone odpowiednim kolorem, o którym mowa
w ust. 9 w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika na odpady komunalne określonego
rodzaju.
3. W zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stosuje się zbieranie
wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w foliowych workach oznaczonych odpowiednim
kolorem, o którym mowa w ust. 9, w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie worka na odpady
komunalne określonego rodzaju.
4. Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na ogrodach działkowych, stosuje się pojemniki oznaczone
odpowiednim kolorem, o którym mowa w ust. 9, w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika
na odpady komunalne określonego rodzaju.
5. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się znormalizowane pojemniki
dostosowane do pojazdów służących do ich opróżniania. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach
i workach o pojemności nie mniejszej niż wynikająca z niżej podanych norm dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy:
1) w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 30 l na każdego mieszkańca na
tydzień, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 110 l – 120 l;
2) w zabudowie wielolokalowej – 30 l na każdego mieszkańca na tydzień, jednak co najmniej jeden pojemnik
240 l;
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6. W zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stosuje się następujące pojemności
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
Wyszczególnienie

Pojemnik
(pojemność w litrach)
110-120, 240
110-120, 240
110-120, 240
110-120, 240
110-120, 240, 660, 1100
110-120, 240

Papier
Szkło
Metale i tworzywa sztuczne
BIO
Odpady pozostałe
Popiół paleniskowy i żużel

Worek
(pojemność w litrach)
30-120
30-120
30-120
30-60

7. W zabudowie wielolokalowej pojemniki winny posiadać następujące pojemności:
Wyszczególnienie
Papier
Szkło
Metale i tworzywa sztuczne
BIO
Odpady pozostałe
Popiół paleniskowy i żużel

Pojemnik
(pojemność w litrach)
110-120, 240, 660, 1100
110-120, 240, 660, 1100
110-120, 240, 660, 1100
110-120, 240, 660, 1100
110-120, 240, 660, 1100, 7000
110-120, 240, 660, 1100

Worek
(pojemność w litrach)
-

8. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części
stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość niezamieszkałą, a na
której powstają odpady komunalne, pojemniki winny posiadać pojemności: 110 l - 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l,
7000 l (KP-7).
9. Pojemniki i worki, służące do gromadzenia odpadów komunalnych oznacza się odpowiednio w sposób
następujący:
Wyszczególnienie
Papier
Szkło
Metale i tworzywa sztuczne

kolor1)
niebieski
zielony
żółty

BIO
Odpady pozostałe
Popiół paleniskowy i żużel

brązowy
czarny
-

1)

Pojemnik
napis
„Papier”
„Szkło”
„Metale i tworzywa
sztuczne”
„BIO”
„Odpady pozostałe”
„Popiół”

Worek
kolor
niebieski
zielony
żółty
brązowy
czarny
szary

napis
„Papier”
„Szkło”
„Metale i tworzywa
sztuczne”
„BIO”
„Odpady pozostałe”
„Popiół”

do dnia 30.06.2022 r. dopuszcza się pojemnik w dowolnej kolorystyce, jednak zawierający odpowiedni
napis.

§ 9. 1. Miejsca publiczne, takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacyjne,
parki, są przez właścicieli nieruchomości obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi
zasadami:
1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach jest ustalana
indywidualnie w zależności od potrzeb;
2) na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować w pobliżu przystanku.
2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, instaluje się kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l.
3. Określa się warunki rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów:
1) podczas lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy szczególne;
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
pracowników podmiotu uprawnionego;
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4. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych z nieruchomości zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do odrębnego
gromadzenia selektywnych odpadów komunalnych. W przypadku, gdy na nieruchomości wytwarzany jest
popiół paleniskowy lub żużel, właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w metalowy
pojemnik lub worek.
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.
7. Koszt zakupu pojemników, przygotowania i utrzymania miejsca na pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych ponosi właściciel nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników na odpady komunalne
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 10. 1. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winny być
wyposażone w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych dostosowane do ilości, rodzaju
wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące minimalne tygodniowe normy ilości odpadów:
1) przedszkola i żłobki - 3 l na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l – 120 l;
2) szkoły wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik
110 l – 120 l;
3) nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się w budynku wielolokalowym:
a) budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biura – 10 l na każdego pracownika, jednak co
najmniej jeden pojemnik 110 l – 120 l ;
b) lokale handlowe – 20 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 110 l – 120 l na lokal;
c) lokale gastronomiczne (restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne) – 20 l na jedno miejsce
konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
d) zakłady usługowe i produkcyjne – 10 l na każdą osobę pracującą, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 l – 120 l;
4) internaty, pola namiotowe itp. - 20 l na jedno łóżko lub jedno miejsce noclegowe, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 1100 l;
5) ogrody działkowe – 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego
roku i 5 l poza tym okresem, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l – 120 l;
6) domki letniskowe i działki o charakterze rekreacyjno-letniskowym – 60 l na każdą działkę w okresie
sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 110 l – 120 l;
7) pozostałe niewymienione podmioty powinny być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik 110 l – 120 l
na nieruchomość.
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.
3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na
których występuje brak miejsca na podstawienie pojemników dla poszczególnych nieruchomości dopuszcza się
możliwość gromadzenia odpadów komunalnych we wspólnych pojemnikach z uwzględnieniem minimalnych
norm wynikających z rodzajów prowadzonej działalności oraz częstotliwości i sposobu odbioru.
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4. Dopuszcza się zbiorcze podstawienie pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych przy założeniu,
że każda z nich ma ten sam rodzaj zbierania odpadów komunalnych.
5. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników, łączna
pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników,
wymaganej zgodnie z ust. 1.
6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do
przepełniania pojemników,
2) dezynfekcję i dezynsekcję,
3) obligatoryjne ich czyszczenie i mycie z częstotliwością przynajmniej:
a) raz w roku - pojemniki do zbierania szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych;
b) dwa razy w roku - pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; zmieszanych odpadów komunalnych.
§ 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. Eksploatacja i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe muszą być prowadzone
tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia lub wypływu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.
3. Wydajność przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców
w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych.
4. 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 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odbieranie ich przez podmiot
uprawniony, z którym Gmina Miasta Ełku zawarła umowę na odbiór odpadów.
§ 13. 1. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z następującą
częstotliwością:
Wyszczególnienie

Papier
Szkło
Metale i tworzywa sztuczne
BIO
Odpady pozostałe
Popiół paleniskowy i żużel

Jednorodzinna i domki letniskowe
oraz nieruchomości
wykorzystywane na cele
Wielolokalowa
rekreacyjno-wypoczynkowe
odbiór nie rzadziej niż co:
3 tygodnie
2 tygodnie
3 tygodnie
2 tygodnie
2 tygodnie
1 tydzień
2 tygodnie
1 tydzień
2 tygodnie
1 tydzień
1)
4 tygodnie
2 tygodnie 2)

) 1) w sezonie grzewczym tj. od 01 października do 31 marca – co 2 tygodnie,
) 2) w sezonie grzewczym tj. od 01 października do 31 marca – co 1 tydzień.

Niezamieszkała

2 tygodnie
2 tygodnie
2 tygodnie
2 tygodnie
2 tygodnie
4 tygodnie
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2. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odbywać się będzie zgodnie z następującą częstotliwością:
1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – co 2 tygodnie z miejsc
gromadzenia odpadów komunalnych. Termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
na stronie internetowej www.czystyelk.pl;
2) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – w ramach miesięcznych
zbiórek. Termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej
www.czystyelk.pl;
3. Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy przekazywać do
wytypowanych aptek, których adresy podane zostaną w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej
www.czystyelk.pl.
4. 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
www.czystyelk.pl.
5. 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 www.czystyelk.pl.
6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać osobiście odpady określone w §
4 ust. 2 i ust. 7 zebrane selektywnie do PSZOK we własnym zakresie pojazdem o tonażu nie przekraczającym
3,5 MG. Godziny pracy Punktu podane zostaną w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej
www.czystyelk.pl.
§ 14. 1. Wywóz nieczystości ciekłych ma odbywać się z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do
przelania zbiornika bezodpływowego, 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.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. 1. Gmina Miasto Ełk należy do Regionu Wschodniego, zgodnie z obowiązującym Planem
Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wskazane jest, w miarę możliwości:
1) ograniczenie zbędnej konsumpcji, w tym marnotrawstwa żywności oraz dokonywanie świadomych
wyborów konsumenckich (zastępowanie produktów i opakowań nienadających się do odzysku lub
nieulegających biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi, kompostowaniu; zakup produktów
skoncentrowanych lub w opakowaniach zwrotnych; wybór produktów, które można wykorzystywać
ponownie po wymianie części lub uzupełnieniu; stosowanie produktów o wydłużonym okresie używalności
i trwałości, np. torby wielokrotnego użytku, baterii, które można ponownie naładować),
2) odpady ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę
możliwości wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej,
3) oszczędne stosowanie papieru, korzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów oraz dwustronne
drukowanie,
4) wielokrotne używanie produktów i opakowań, w tym wymianę rzeczy używanych,
5) sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:
1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez stałego
i skutecznego dozoru,
2) stosowanie środków ochrony niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób oraz utrzymanie
czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku przy przewozie i przenoszeniu zwierząt,
3) niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawianych przez zwierzęta domowe z terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku takich jak: klatki schodowe i inne pomieszczenia służące do wspólnego użytku, a także
na terenach takich jak: chodniki, parki, skwery, ulice. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
4) zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierząt domowych z pomieszczeń, w których są utrzymywane
(ssaki, w tym gryzonie, gady, płazy, ptaki, stawonogi, w tym pajęczaki i owady).
2. Właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do wspólnego użytku
na uwięzi, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2 i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór
nad zwierzęciem, a psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu,
w kagańcu.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolnej
§ 17. 1. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz. Na pozostałych
terenach, z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych, może być prowadzony chów zwierząt
gospodarskich z wyjątkiem: koni, bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz. Ograniczenia te nie dotyczą właścicieli
gospodarstw rolnych posiadających na terenie gospodarstwa budynki inwentarskie. Powstające w wyniku
chowu odpady i nawozy naturalne muszą być systematycznie usuwane i nie mogą powodować
zanieczyszczenia nieruchomości i wód.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej można utrzymywać konie do celów rehabilitacyjnych,
rekreacyjnych i sportowych, a także króliki, drób oraz pszczoły miodne, pod warunkiem, że:
1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, a w przypadku
pszczół miodnych - urządzenia (ule) przeznaczone do ich utrzymywania;
2) urządzenia (ule), o których mowa w pkt 1, usytuowane będą w odległości nie mniejszej niż 10 m od
granicy nieruchomości i nie mniejszej niż 10 m od budynków znajdujących się na innych
nieruchomościach; odległości te mogą być zmniejszone za zgodą właścicieli sąsiednich nieruchomości;
3) w przypadku usytuowania urządzeń (uli) na dachach budynków, zachowania odległości co najmniej 10 m
od otworów okiennych znajdujących się na poziomie i powyżej poziomu posadowienia urządzeń (uli), przy
czym w takim przypadku nie stosuje się ograniczeń przewidzianych w pkt 2;
4) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodować uciążliwości dla otoczenia, a w szczególności dla
nieruchomości sąsiednich.
3. W celach prowadzenia badań naukowych przez placówki naukowe i jednostki badawcze dopuszcza się
utrzymanie również innych zwierząt, niż wymienione w ust. 2.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 18. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
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2) obiektów użyteczności publicznej w tym: zakłady opieki zdrowotnej i społecznej, placówki kulturalne,
oświatowe i obiekty zbiorowego żywienia;
3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub
składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami;
4) nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich;
5) inne niewymienione obszary w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym
i jesiennym.
3. Przeprowadzający deratyzację zapewnia usunięcie padłych gryzoni wraz z resztami trucizn oraz ich
unieszkodliwianie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

