
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/675/2013 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) oraz art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg stanowiącym 

załącznik do Uchwały NR XX/537/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 

z 2013 r. poz. 742, 743) wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) naprawy pojazdów samochodowych związane z ich bieżącą eksploatacją mogą odbywać się na 

nieruchomości tj. poza warsztatami naprawczymi z wyjątkiem napraw blacharsko-lakierniczych oraz 

wymiany oleju. Powstałe odpady należy gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości, przy czym minimalna pojemność 

pojemnika musi uwzględniać niżej wymienione tygodniowe wskaźniki nagromadzenia zmieszanych 

odpadów komunalnych i częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, 

o których mowa w § 8 Regulaminu.  

1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie:  

a) jednorodzinnej - 60 l na każdego mieszkańca jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l 

w przypadku, gdy łączna liczba osób zamieszkałych nie przekracza 3 osób lub nie mniej niż jeden 

pojemnik 240 l jeżeli liczba osób zamieszkałych wynosi 4 lub więcej osób,  

b) wielorodzinnej (wielolokalowej) - 30 l na każdego mieszkańca przy częstotliwości opróżniania 

2 razy w tygodniu, 

2) dla szkół, uczelni, przedszkoli, żłobków ośrodków szkolno-wychowawczych, dziennych placówek 

pomocy społecznej- 1,5 l na każdego ucznia/dziecko/wychowanka/pracownika, jednak nie mniej niż 

jeden pojemnik o pojemności 110/120 l,  

3) dla obiektów handlowych i handlowo - usługowych - 12 l na każdego pracownika, jednak nie mniej 

niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l,  

4) dla punktów handlowych poza obiektem (w tym targowiska) - 20 l na każdego pracownika, jednak nie 

mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l,  
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5) dla obiektów gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik o pojemności 110/120 l,  

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, hurtowni, obiektów użyteczności 

publicznej (urzędy, banki, obiekty kultury i sportu itp.), placówek kultu religijnego (kościoły, klasztory, 

plebanie itp.), placówek służby zdrowia (gabinetów lekarskich, przychodni itp.) - 12 l na każdego 

pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l,  

7) dla szpitali, całodobowych placówek pomocy społecznej (domy opieki, domy pomocy społecznej, 

hospicja itp.) - 20 l na jedno łóżko,  

8) dla internatów, akademików, burs, hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów, zajazdów itp. - 15 l na każde 

miejsce noclegowe,  

9) dla rodzinnych ogrodów działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie od kwietnia do listopada 

każdego roku. 

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne dopuszcza się wspólne 

korzystanie z pojemnika/pojemników i punktu gromadzenia odpadów przez znajdujące się na 

nieruchomości obiekty o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. W takim przypadku minimalna 

pojemność pojemnika wynika z sumy tygodniowych wskaźników nagromadzenia zmieszanych odpadów 

komunalnych.  

3. Dopuszcza się w nieruchomościach mieszanych wspólne korzystanie właścicieli nieruchomości 

prowadzących działalność gospodarczą i mieszkańców z pojemników w punkcie gromadzenia odpadów. 

W takim przypadku minimalna pojemność pojemnika dla nieruchomości mieszanej wynika z sumy 

tygodniowych wskaźników nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych”. 

3. w § 6 wykreśla się ust. 3.  

4. § 21 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:  

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

2) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów 

zbiorowego żywienia,  

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami,  

4) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na innych terenach i terenach 

ogólnodostępnych. 

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach:  

1) od 1 kwietnia do 31 maja,  

2) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również w innych terminach”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Janusz Nowak 
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