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OBWIESZCZENIE NR 73/XXXI/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz. 1579 z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VII/79/2015 r. Rady Miejskiej w Elblągu z dnia
28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz.
Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2285) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr XXVIII/550/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu
Marek Pruszak
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Załącznik do Obwieszczenia Nr 73/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 listopada 2017 r.
UCHWAŁA NR VII/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Gminy Elbląg, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zakres świadczenia usług dotyczący odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1)szkło,
2)papier,
3)tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
4)odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne),
5)przeterminowane leki i chemikalia,
6)zużyte baterie i akumulatory,
7)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8)meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9)zużyte opony,
10)odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
11)popiół z palenisk domowych,
12)odpady pozostałe po segregowaniu lub odpady zmieszane.
2. Odpady w postaci szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych należy:
1)zbierać w miejscu/Punkcie Gromadzenia Odpadów (u źródła) celem ich odbioru przez podmiot
uprawniony
2)przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
3)przekazać do „gniazd” celem ich odbioru przez podmiot uprawniony,
3. Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne) należy;
1)zbierać w miejscu/Punkcie Gromadzenia Odpadów (u źródła) celem ich odbioru przez podmiot
uprawniony
2)przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
4. Odpady w postaci przeterminowanych lub niewykorzystanych leków należy:
1)przekazać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach celem ich odbioru przez podmiot
uprawniony
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2)przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
5. Odpady w postaci chemikaliów należy:
1)przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK)
2)przekazać do Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON) celem ich odbioru przez
podmiot uprawniony,
6. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
należy:
1)przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2)przekazać do Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON) celem ich odbioru przez
podmiot uprawniony,
7.Odpady w postaci zużytych baterii, można także przekazać do pojemników ustawionych w urzędach,
placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych celem ich odbioru przez
podmiot uprawniony.
8.Odpady w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych należy:
1)zbierać w miejscu/Punkcie Gromadzenia Odpadów (u źródła) celem ich odbioru przez podmiot
uprawniony
2)przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
9. Odpady w postaci zużytych opon i odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, z tym że:
1)zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/na rok na gospodarstwo domowe
2)odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 1,5 Mg/rok
na gospodarstwo domowe
10.1Odpady w postaci popiołu:
1) w okresie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia z nieruchomości, których właściciele zgłoszą
do Urzędu Miejskiego w Elblągu ustawienie pojemnika do selektywnego zbierania popiołu z palenisk
domowych, odbierane będą przez podmiot uprawniony raz na dwa tygodnie, a w uzasadnionych
przypadkach częściej.
2) przez cały rok można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
11.Odpady pozostałe po segregowaniu i odpady zmieszane należy zbierać w miejscu/Punkcie
Gromadzenia Odpadów (u źródła) celem ich odbioru przez podmiot uprawniony.
12.Częstotliwość i rodzaj odpadów komunalnych odbieranych, z miejsca/Punktu Gromadzenia
Odpadów (u źródła) określa poniższa tabela.
Zabudowa jednorodzinna
Rodzaj odpadów
Szkło
Papier
Tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe

Częstotliwość
dwa razy w miesiącu
raz w tygodniu
raz w tygodniu

W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 1 Uchwały Nr XXVIII/550/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia
7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 3871), która weszła w życie dnia 18 października 2017 r.

1

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–4–

Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym
choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
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-w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz
w tygodniu,
-w okresie od 1 grudnia do 31 marca - dwa razy
w miesiącu,
raz w miesiącu:

Odpady pozostałe po segregowaniu lub odpady
raz w tygodniu
zmieszane
Zabudowa wielorodzinna
Rodzaj odpadów
Częstotliwość
Szkło
dwa razy w miesiącu
Papier
dwa razy w tygodniu
Tworzywa sztuczne, metale, opakowania
dwa razy w tygodniu
wielomateriałowe
Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym
-w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz
choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
w tygodniu,
-w okresie od 1 grudnia do 31 marca - dwa razy
w miesiącu,
Meble i inne odpady wielogabarytowe
trzy razy w miesiącu:
Odpady pozostałe po segregowaniu lub odpady
zmieszane

dwa razy w tygodniu, w uzasadnionych
przypadkach częściej

Odpady odbierane będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
13.W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pojemniki na odpady komunalne zmieszane/pozostałe po segregowaniu zlokalizowane
w miejscach/Punktach Gromadzenia Odpadów będą myte oraz poddane dezynfekcji i dezynsekcji raz
na pół roku, a pozostałe pojemniki będą myte oraz poddane dezynfekcji i dezynsekcji raz w roku,
wg ustalonego harmonogramu.
§ 2. Zakres świadczenia usług dotyczący odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
1. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1)szkło,
2)papier,
3)tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
4)odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
5)odpady pozostałe po segregowaniu lub odpady komunalne zmieszane w ilości, odpowiadającej
pojemności i częstotliwości zadeklarowanych pojemników,
2.Odpady w postaci szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, należy:
1) przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2) przekazać do „gniazd” celem ich odbioru przez podmiot uprawniony.
3.Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne) należy;
1)zbierać w miejscu/Punkcie Gromadzenia Odpadów (u źródła) celem ich odbioru przez podmiot
uprawniony
2)przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
4.Odpady pozostałe po segregowaniu i odpady zmieszane należy zbierać w miejscu/Punkcie
Gromadzenia Odpadów (u źródła) celem ich odbioru przez podmiot uprawniony.
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5.2Częstotliwość i rodzaj odpadów komunalnych odbieranych, z miejsca/Punktu Gromadzenia Odpadów
(u źródła) określa poniższa tabela.
Nieruchomości niezamieszkałe
Rodzaj odpadów
Częstotliwość
Odpady pozostałe po segregowaniu lub odpady
zgodnie z zadeklarowaną częstotliwością,
zmieszane
jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu
Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym
-w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
dwa razy w miesiącu,
-w okresie od 1 grudnia do 31 marca - raz
w miesiącu,
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Rodzaj odpadów
Częstotliwość
Odpady pozostałe po segregowaniu lub odpady
- raz w tygodniu
zmieszane
Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym
- w okresie od 1 kwietnie do 30 listopada –
choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)
dwa razy w miesiącu,
- w okresie od dnia 1 grudnia do 31 marca –
raz w miesiącu
Odpady odbierane będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
6.W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pojemniki na odpady komunalne zmieszane/pozostałe po segregowaniu zlokalizowane
w miejscach/Punktach Gromadzenia Odpadów będą myte oraz poddane dezynfekcji i dezynsekcji raz
na pół roku, a pozostałe pojemniki będą myte oraz poddane dezynfekcji i dezynsekcji raz w roku,
wg ustalonego harmonogramu.
§ 3. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie
Zakładu Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu i świadczy usługi:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach: 1000 -1800 2) w soboty w godzinach: 1000 -1400.
2. Właściciele nieruchomości objęci gminnym system gospodarki odpadami komunalnymi, chcąc
skorzystać z PSZOK bez ponoszenia dodatkowych opłat, przed wyładunkiem odpadów, powinni
wylegitymować się kopią deklaracji złożoną w Urzędzie Miejskim w Elblągu lub złożyć oświadczenie
potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz uiszczanie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia przez pracowników ZUO Sp. z o.o., że dostarczone
odpady pochodzą z działalności gospodarczej odpady mogą zostać przyjęte za odpłatnością zgodnie
z obowiązującym cennikiem usług.
§ 4. Tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
1.Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, można zgłaszać
do Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg osobiście, telefonicznie lub pisemnie
(pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
2.Zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie oraz opis
niewłaściwego świadczenia usługi wraz z podaniem daty zdarzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/813/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
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W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

