
 

 

UCHWAŁA NR VIII/237/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 28 listopada 2019 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 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz.2010) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2017 r. 

poz. 4848; z 2018 r. poz. 3609) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1: 

1) w ust. 1 po pkt 12) dodaje się pkt 13) w brzmieniu: 

„13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, szczególności igieł i strzykawek”; 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Odpady w postaci przeterminowanych lub niewykorzystanych leków, odpady niekwalifikujące się 

do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, szczególności 

igieł i strzykawek należy: 

1) przekazać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach celem ich odbioru przez podmiot 

uprawniony, 

2) przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).”. 

2. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Częstotliwość i rodzaj odpadów komunalnych odbieranych z miejsca/Punktu Gromadzenia 

Odpadów (u źródła) określa poniższa tabela: 
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Nieruchomości niezamieszkałe 

Rodzaj odpadów Częstotliwość 

Odpady pozostałe po segregowaniu lub odpady 

zmieszane 

zgodnie z zadeklarowaną częstotliwością, jednak nie 

rzadziej niż raz w tygodniu 

Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów 

- raz w tygodniu 

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 

zmieszane 

- raz w tygodniu 

Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów 

- w okresie od 1 kwietnie do 30 listopada – dwa razy 

w miesiącu, 

- w okresie od dnia 1 grudnia do 31 marca – raz w 

miesiącu 

Ogrody działkowe 

Rodzaj odpadów Częstotliwość 

Odpady pozostałe po segregowaniu lub odpady 

zmieszane 

raz w tygodniu 

Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów 

- w okresie od 1 kwietnie do 30 listopada – dwa razy 

w miesiącu, 

- w okresie od dnia 1 grudnia do 31 marca – raz w 

miesiącu 

 

Odpady odbierane będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

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

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Antoni Czyżyk 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 6385


		2019-12-23T11:01:58+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




