
Tekst ujednolicony uchwały 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 został opracowany na podstawie poniższych aktów 

prawnych: 

1. Uchwała Nr XIX.187.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 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 (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 3267) 

2. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN.4131.271.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 

lipca 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 3268) 

3. Uchwała Nr XXIV.237.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę 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 (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. 

poz. 6) 

4. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN. 4131.514.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 

grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 7) 

5. Uchwała Nr XXX.306.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę 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 (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. 

poz. 2254) 

Wersja od: 1 lipca 2021 r.  

Wejście w życie: 12 sierpnia 2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr XIX.187.2020 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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. 

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

dostosowane do pojazdów służących do ich opróżniania. 

4. 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. 

 



 

 

 

§ 2.4 

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

częstotliwością: 

Wyszczególnienie 

Zabudowa jednorodzinna i 

domki letniskowe oraz 

nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

Zabudowa wielolokalowa 
Nieruchomość 

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 resztkowe 2 tygodnie 1 tydzień 2 tygodnie 

Popiół paleniskowy i żużel 4 tygodnie 1) 2 tygodnie 2) 4 tygodnie 

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

2) w sezonie grzewczym tj. od 1 października do 31 marca - co 1 tydzień. 

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami segregacji, będą 

traktowane jako odpady zmieszane i zostaną odebrane z częstotliwością odbioru odpadów resztkowych. 

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. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - co 2 tygodnie; 

2) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - co 4 tygodnie. 

6. Odpady wymienione w ust. 5 należy gromadzić w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. 

Odpady te, winny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym w harmonogramie 

terminem ich odbioru. Odpady te mogą być również przekazywane bezpośrednio do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK). 

§ 3. 1, 2 

1. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w 

Siedliskach k/Ełku. 

2. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, właściciele nieruchomości, będący osobami fizycznymi, 

nieprowadzący działalności gospodarczej (stwierdzono nieważność)3 oraz właściciele nieruchomości, na 

których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe mogą dostarczać do PSZOK samodzielnie, we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady 

te będą odbierane nieodpłatnie.". 



§ 4. (stwierdzono nieważność)1 

 

§ 5.   

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, 

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. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, opis 

niewłaściwego świadczenia usługi wraz z podaniem daty zdarzenia oraz rodzaju odpadów komunalnych. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 

§ 7. 

Traci moc 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 zagospodarowania tych odpadów. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

1 Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.271.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. 

(Warmi.20.3268) stwierdził nieważność § 3 ust. 5 oraz § 4. 

2 Uchwałą Nr XXIV.237.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę 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 zmieniono § 3. 

3 Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.514.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 

dnia 30 grudnia 2020 r. r. stwierdził nieważność części § 3 ust. 2 w zakresie sformułowania "będący osobami fizycznymi, 

nieprowadzący działalności gospodarczej". 

4 Uchwałą XXX.306.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę 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 zmieniono § 2 ust. 1. 

 

 


