
 

 

UCHWAŁA NR V/140/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasto Elbląg 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Elblągu uchwala się, co następuje: 

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

załącznik do uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. 

poz. 4847; z 2018 r. poz. 3608), wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 18 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zezwala się na chów i hodowle pszczół na obszarze Gminy Miasto Elbląg pod następującymi 

warunkami: 

1) ule z pszczołami miodnymi będą usytuowane w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście 

osób postronnych oraz oznakowanych tablicami ostrzegawczymi z napisem „Uwaga - pszczoły! 

Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” wraz z adresem właściciela pasieki i numerem jego 

telefonu kontaktowego; 

2) ule z pszczołami miodnymi umieszczone będą się co najmniej 15 metrów od uczęszczanej drogi 

publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także sąsiedniej 

nieruchomości, 50 metrów od autostrad i dróg szybkiego ruchu, 200 metrów od szkół, domów opieki 

społecznej, przychodni, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej; 

3) dopuszczalne jest usytuowanie uli z pszczołami miodnymi w odległości nie mniejszej niż 5 metrów 

od wymienionego w pkt. 2 otoczenia pod warunkiem ich oddzielenia stałą przeszkodą (typu: 

szczelny parkan, mur, krzewy o zwartych koronach) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje 

wznoszenie się nad pobliskim terenem pszczół wylatujących i powracających do ula. Przepis pkt 3. 

nie ma zastosowania do obiektów szkół, domów opieki społecznej, przychodni, szpitali i innych 

obiektów użyteczności publicznej oraz autostrad i dróg szybkiego ruchu; 

4) dopuszcza się ustawianie uli z pszczołami miodnymi na dachach budynków nie wyższych niż 

25 metrów pod warunkiem spełnienia łącznego następujących wymogów: 

a) ule z pszczołami będą usytuowane w miejscu spełniającym wymogi określone w § 18 ust. 5 

pkt 1 oraz zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie, jak również 

zerwanie przez wiatr ich elementów, a pszczoły winny mieć zapewniony dostęp do poideł 

ze świeżą wodą; 
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b) na dachu budynku dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż 5 uli z pszczołami, 

zlokalizowanych w odległości co najmniej 5 metrów od siebie, co najmniej 5 metrów od 

krawędzi dachu oraz co najmniej 5 metrów od krawędzi włazów, kominów i szybów 

wentylacyjnych znajdujących się na dachu budynku; 

c) należy zachować odległość co najmniej 15 m od otworów okiennych znajdujących się na 

poziomie i powyżej posadowienia uli; 

5) właściciel pasieki musi posiadać zgodę o której mowa w § 18 ust. 3 i 4; 

6) w przypadku wycofania zgody, o której mowa w § 18 ust. 5 pkt 5 pasieka musi zostać niezwłocznie 

przeniesiona w inne miejsce spełniające warunki o których mowa w § 18 ust. 5 pkt 1 - 5 lub 

zlikwidowana; 

7) dopuszcza się użytkowanie wyłącznie pogłowia pszczół miodnych charakteryzujących się obniżoną 

agresywnością wobec otoczenia (łagodnych) i niską rojliwością, dopuszczonymi do rozrodu na 

terenie kraju; 

8) pozyskiwanie miodu z pasieki odbywa się w urządzonej do tego celu pracowni w sposób 

uniemożliwiający nalatywanie rabujących pszczół lub innych owadów; 

9) miejscem składowania sprzętu i materiałów niezbędnych do codziennej obsługi pasieki jest 

pracownia pszczelarska jej właściciela; 

10) przyjęty system gospodarowania winien zapewniać właściwe warunki bytowania i rozwoju rodzin 

pszczelich, celem utrzymania dobrego stanu zdrowia pszczół miodnych i uzyskania wysokiej jakości 

produktów pszczelich, a użytkowane ule muszą spełniać wymogi związane z biologią rodziny 

pszczelej; 

11) prowadzenie pasieki odbywa się w sposób niepogarszający warunków zdrowotnych, sanitarnych 

i porządkowych oraz nie zakłócający możliwości korzystania z sąsiednich nieruchomości, a także nie 

stanowiący zagrożenia dla ludzi, którzy znajdują się w obiektach gdzie znajdują się pasieki, a także 

w ich bezpośrednim sąsiedztwie; 

12) właściciel pasieki dokonuje zgłoszenia pasieki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii 

w Elblągu, celem objęcia go nadzorem weterynaryjnym, co skutkuje nadaniem jej weterynaryjnego 

numeru identyfikacyjnego oraz kontroli stanu zdrowotnego pszczół; 

13) właściciel pasieki dokonuje zgłoszenia pasieki, zgłoszenia zmiany jej lokalizacji lub likwidacji 

pasieki w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu.”. 

2. W § 18 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Postanowienia § 18 ust. 5 nie dotyczą podmiotów realizujących działania edukacyjne, pod 

warunkiem, że pogłowie pszczół miodnych charakteryzować się będzie obniżoną agresywnością wobec 

otoczenia (łagodnych) i niską rojliwością.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Antoni Czyżyk 
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