
 

 

UCHWAŁA NR L.511.2023 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 4 stycznia 2023 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasta Ełku 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 888) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX.186.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku (Dz. Urz. Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 3317 i poz. 5348 oraz z 2021 r. poz. 2253), w załączniku wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 14 lit a otrzymuje brzmienie: 

„a) opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości ciekłych”; 

2) w § 2 skreśla się pkt 17; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.”; 

4) w § 8 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi z obowiązku posiadania pojemników lub worków na bioodpady w przypadku 

kompostowania tych odpadów w kompostownikach przydomowych.”; 

5) skreśla się § 11; 

6) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. 1. Bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych należy opróżniać nie rzadziej 

niż co 1 rok oraz w każdym przypadku ich zapełnienia, w sposób niepowodujący przepełnienia zbiornika 

i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. 

2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać nie rzadziej niż raz na 

 2 lata, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.”. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 521



§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miasta Ełku 

Włodzimierz Szelążek 
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