
 

 

UCHWAŁA NR XV.140.2020 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od: 

1) właścicieli nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

2) niżej wymienionych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych: 

a) jednostek budżetowych oraz samorządowych osób prawnych Gminy Miasta Ełku utworzonych na 

podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem spółek prawa 

handlowego, 

b) publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, 

c) Urzędu Miasta Ełku, Urzędu Gminy Ełk, Starostwa Powiatowego w Ełku oraz związków 

międzygminnych mających swoją siedzibę na terenie administracyjnym Gminy Miasta Ełku, 

d) właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ogrody działkowe. 

§ 2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na zasadach określonych właściwymi przepisami. 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXVI.287.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na 

terenie Gminy Miasta Ełku, 

2) uchwała Nr XIII.119.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 
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§ 5. 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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