
 

 

UCHWAŁA NR XXIV.236.2020 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku, Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały 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, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części 

stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, dotyczącej części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, winny być wyposażone w pojemniki przeznaczone do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, uwzględniając następujące minimalne tygodniowe normy ilości 

odpadów: 

1) przedszkola i żłobki - 3 l na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l, 

2) szkoły wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120 l, 

3) budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biura - 10 l na każdego pracownika, 

jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l, 

4) lokale handlowe - 20 l na każde rozpoczęte 10 m
2
 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l na lokal, 

5) lokale gastronomiczne (restauracje, bary i innych 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, 

6) zakłady usługowe i produkcyjne - 10 l na każdą osobę pracującą, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l, 

7) internaty, pola namiotowe itp. - 20 l na jedno łóżko lub jedno miejsce noclegowe, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

8) ogrody działkowe - 20 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 kwietnia do 31 października 

każdego roku, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 
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9) domki letniskowe i działki o charakterze rekreacyjno-letniskowym - 60 l na każdą działkę lub 

domek letniskowy w okresie sezonu, tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

10) pozostałe niewymienione podmioty powinny być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik 120 l 

- oddzielnie na każdą frakcję, o której mowa w § 4 ust. 2, z uwzględnieniem minimalnej 

częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów, określonej w § 13 ust. 1, jak dla 

nieruchomości niezamieszkałych.”. 

2. w § 10 skreśla się ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 

§ 3. 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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