
 

 

UCHWAŁA NR XVI.158.2020 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych 

odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c oraz 3d 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, Rada Miasta Ełku uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Ustala się, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Ełk będzie 

świadczyła usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz 

niezamieszkałych, które są objęte systemem gospodarowania odpadami według ustalonego harmonogramu. 

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 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 na odpady 

komunalne określonego rodzaju. 

5. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się znormalizowane pojemniki 

dostosowane do pojazdów służących do ich opróżniania. 
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6. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku. 

§ 2. 1. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych odbywać się będzie zgodnie z następującą 

częstotliwością: 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Jednorodzinna i domki 

letniskowe oraz 

nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe 

 

 

Wielorodzinna 

 

 

Niezamieszkała 

 odbiór nie rzadziej niż co: 

Papier 3 tygodnie 2 tygodnie 2 tygodnie 

Szkło 3 tygodnie 2 tygodnie 2 tygodnie 

Metale i tworzywa 

sztuczne 

2 tygodnie 1 tydzień 2 tygodnie 

BIO 2 tygodnie 1 tydzień 2 tygodnie 

Odpady pozostałe 2 tygodnie 1 tydzień 2 tygodnie 

Popiół paleniskowy 

i żużel 

4 tygodnie 1) 2 tygodnie 2) 4 tygodnie 

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. 

2. Odpady zbierane nieselektywnie do pojemników lub worków przez właścicieli nieruchomości, stanowią 

zmieszane odpady komunalne i zostaną odebrane z częstotliwością odbioru odpadów pozostałych. 

3. 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. 

4. Wydzielone odpady w postaci wystudzonych popiołów paleniskowych i żużlu, należy zbierać 

w pojemnikach metalowych lub workach. 

5. Odpady, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, właściciel nieruchomości, będący osobą fizyczną, 

nieprowadzącą 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. 

6. 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 wielorodzinnej – co 2 tygodnie z miejsc przy 

kontenerach. 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. 

7. Odpady wymienione w ust. 6 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. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Harmonogramy odbierania odpadów komunalnych, są dostępne na stronie internetowej 

www.czystyelk.pl. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać osobiście odpady określone  

w § 2 ust. 1 i ust. 6 zebrane selektywnie 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 www.czystyelk.pl . 

15. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności 

gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

16. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić 

przyjęcia odpadów, wymienionych w § 2 ust. 1 i ust. 6, jeżeli ich ilości wskazują na to, że nie zostały 

wytworzone w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami zebranymi selektywnie. 

17. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 

natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania w Urzędzie Miasta Ełku przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 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 lub 87 7326 223 

3) elektronicznej na adres e-mail: um@um.elk.pl, 

4) osobiście w Urzędzie Miasta w Ełku przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk, pok. 04 w Wydziale 

Finansowym lub pok. 243 w Wydziale Mienia Komunalnego. 

3. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, danych osobowych 

właściciela nieruchomości, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz rodzaju odpadów komunalnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 
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§ 5. Tracą moc: 

1. 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, 

2. uchwała nr XIII.120.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę 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. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 

Włodzimierz Szelążek 
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