DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 31 lipca 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Sobańska

Poz. 3307

Data: 2020-07-31 11:52:07

UCHWAŁA NR XXI/163/2020
RADY GMINY ELBLĄG
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Elbląg i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zebrane takie jak:
papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, w każdej ilości, która zostanie umieszczona
w pojemnikach lub workach i wystawiona przez właściciela nieruchomości do ich odbioru.
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a które
nie korzystają z opłaty obniżonej z tytułu kompostowania bioodpadów, przedsiębiorca na zlecenie gminy
odbierze bioodpady w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach lub workach i wystawiona
przez właściciela nieruchomości do ich odbioru.
3. Ustala się, że z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których
zadeklarowano i prowadzi się kompostownie przydomowe oraz które korzystają z opłaty obniżonej nie
będą odbierane bioodpady. Bioodpady z tych nieruchomości, w tym pozostałości po kompostowaniu mogą
być dostarczane do PSZOK.
4. Ustala się, że w zamian za opłatę uiszczaną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy odbierane będą odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
w ramach wystawek. Wystawka to wystawienie odpadów przed nieruchomość do krawężnika w wyznaczonym
terminie.
§ 3. Odpady komunalne selektywnie zbierane
1. Warunek selektywnego zbierania odpadów dla danej nieruchomości uznaje się za spełniony, gdy łącznie
są spełnione:
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1) co najmniej 50 % objętości odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości jest selektywnie zebrana i w
sposób selektywny przekazana do odbioru.
2) w odpadach komunalnych zmieszanych nie może być więcej niż 5 % objętości bioodpadów (odpadów
kuchennych i zielonych) i nie więcej niż 5 % objętości łącznie odpadów surowcowych: szkła, papieru,
tworzyw, metali i opakowań wielomateriałowych. W odpadach komunalnych zmieszanych nie mogą
znaleźć się odpady wielkogabarytowe lub odpady budowalno-rozbiórkowe;
3) w odpadach selektywnie zebranych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji
surowcowych, itp.) nie może być wyższy niż 10% objętości odpadów selektywnie zebranych;
4) w bioodpadach udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może
być wyższy niż 1% objętości bioodpadów.
2. W przypadku umieszczenia odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe), bioodpadów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanorozbiórkowych w pojemnikach lub workach na odpady zmieszane, przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne powiadomi gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie.
3. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnego
zbierania, podmiot odbierający odpady przyjmuje je, jako odpady komunalne zmieszane i powiadomi gminę
i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Przy czym
Podmiot odbierający odpady potraktuje selektywnie zebrane odpady, jako zmieszane w przypadku, gdy udział
frakcji obcej będzie stanowił więcej niż 10% objętości odpadów selektywnie zebranych.
4. W przypadku, gdy odpady komunalne zmieszane są gromadzone niezgodnie z regulaminem (np. w zbyt
małych pojemnikach lub w zbyt małej ich liczbie, poza pojemnikami, są nadmiernie zagęszczane (dopychane)
co utrudnia opróżnienie pojemnika, są wystawiane w workach lub w pojemnikach niezgodnych z regulaminem)
Podmiot odbierający odpady odbierze te odpady oraz powiadomi gminę o działaniu właściciela nieruchomości
niezgodnie z regulaminem.
5. Powiadomienie gminy przez podmiot odbierający odpady nastąpi w sprawozdaniu miesięcznym oraz
ciągu 3 dni od stwierdzenia naruszenia (pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej),
dołączając dokumentacją fotograficzną.
6. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji w dwojaki sposób:
poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna) lub dostarczenie
zarządcy nieruchomości, (zabudowa wielorodzinna), a także poprzez przylepienie na pojemniku nalepki w
kolorze żółtym z następującą treścią:
Informuje się właściciela nieruchomości, nr___ przy ulicy _______________ w miejscowości_____________,
że odpady: papieru/ szkła/ tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych, bioodpady
(niewłaściwe skreślić) są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Elbląg. W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady zmieszane w urządzeniach do
selektywnego zbierania*, W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady papieru/ szkła/
tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych, bioodpady w pojemniku/worku na odpady
zmieszane*. Kolejne powiadomienie o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej. *Niewłaściwe skreślić
7. W przypadku drugiego naruszenia regulaminu w okresie kwartału w zakresie selektywnego zbierania
odpadów, na tej samej nieruchomości, podmiot odbierający odpady powiadomi gminę i właściciela
nieruchomości. Przy czym przy drugim naruszeniu zostanie przylepiona na pojemniku nalepka w kolorze
czerwonym, która stanowi informację dla właściciela nieruchomości, o wyższej opłacie z uwagi na brak
selektywnego zbierania odpadów.
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Informuje się właściciela nieruchomości, nr___ przy ulicy _______________ w miejscowości
______________, że odpady: papieru/ szkła/ tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych,
bioodpady (niewłaściwe skreślić) są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Elbląga. W dniu_______________ stwierdzono, że po raz kolejny/ umieszczono odpady
zmieszane w urządzeniach do selektywnego zbierania*, W dniu_______________ stwierdzono, że po raz
kolejny umieszczono odpady papieru/ szkła/ tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych,
bioodpady w pojemniku/worku* na odpady zmieszane. Skutkuje to naliczeniem opłaty podwyższonej.
*Niewłaściwe skreślić
Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, podmiot odbierający odpady działający na zlecenie
Gminy, będzie odbierał odpady komunalne zmieszane, z nieruchomości objętych systemem gminnym
z częstotliwością nie mniejszą niż:
1) Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna - w okresie od 1 maja do 31 października, 1 raz na tydzień,
2) Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna - w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, co 2 tygodnie,
3) Zabudowa zagrodowa o utrudnionym dostępie - w okresie całego roku, co 2 tygodnie.
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, podmiot odbierający odpady działający na zlecenie Gminy,
będzie odbierał odpady komunalne selektywnie zebrane, z wszystkich nieruchomości objętych systemem
gminnym z częstotliwością nie mniejszą niż:
1) Szkło: 1 raz na miesiąc,
2) Papier: 1 raz na miesiąc,
3) Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale: co 2 tygodnie,
4) Bioodpady: i. w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada, co 2 tygodnie, ii. w okresie od 16 listopada do
31 marca, 1 raz na miesiąc.
5) Odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku, wiosną
i jesienią w terminie wskazanym przez gminę.
3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod
uwagę ilość pojemników i worków do zbierania selektywnego, ich rozmieszczenie oraz poziom zapełnienia.
4. Harmonogram, zostanie podany do wiadomości mieszkańców, poprzez umieszczenie na stronie
internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń.
Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 5. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (dalej PSZOK).
2. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. przy ul. Mazurskiej 42
w Elblągu.
3. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 oraz w soboty w godz. 10:00-14:00.
4. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
5. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych tylko z nieruchomości objętych systemem
gminnym tj. nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
6. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale, odpady
wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
żarówki, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano- rozbiórkowe, oraz odpady
zielone, a także strzykawki, igły i testery (powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi).
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7. Strzykawki, igły, testery (powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi) dostarczone do PSZOK,
powinny być w worku, a igły koniecznie należy zabezpieczyć kapturkiem.
8. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, wyżej wymienione odpady, z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, z zastrzeżeniem:

᠆ odpadów budowlano- rozbiórkowych, gdzie dopuszcza się dostarczanie do PSZOK gruzu w ilości do 1 tony
na gospodarstwo domowe w skali roku, oraz 200 kg, ale nie więcej niż 1 m3 pozostałych odpadów
budowlano rozbiórkowych (np. płyty gipsowo-kartonowe, ceramika sanitarna, styropian, itp.) na
gospodarstwo domowe w skali roku. Wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych,
styropianu i odpadów niebezpiecznych

᠆ opon, których ilość nie może przekroczyć 4szt na gospodarstwo domowe w skali roku.
9. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 6 w formie zmieszanej, dostarczający jest
zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeżeli odmówi ich posortowania jest zobowiązany do uiszczenia
opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust. 12.
10. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
11. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub
urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów
nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 12.
12. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na wjeździe
do PSZOK oraz na swojej stronie internetowej. Cennik jest także dostępny na stronie internetowej urzędu
gminy.
13. Osoby korzystające z PSZOK powinny zapoznać się z regulaminem obowiązującym na jego terenie,
w szczególności:
1) Osoby przebywające na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. (miejscu lokalizacji PSZOK)
zobowiązane są do stosowania się do poleceń pracowników zakładu.
2) Pracownik Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia odpadów
niesegregowanych (zmieszanych) oraz niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to
sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu bądź życiu ludzi.
3) Do PSZOK-u przyjmowane będą odpady z gospodarstw domowych. W przypadku, gdy mieszkaniec
dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów i zaistnieje podejrzenie, że pochodzą one z prowadzonej
działalności gospodarczej (przemysłu, handlu, usług, itp.), pracownik ZUO sp. z o.o. może odmówić
przyjęcia tych odpadów, lub przyjąć je za odpłatnością, zgodnie z cennikiem o którym mowa w ust 12.
4) Dostarczający odpady ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób wskazany przez
znaki informacyjne oraz przez pracowników ZUO sp. z o.o.
5) Dostarczający odpady do PSZOK-u mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części terenu ZUO sp. z o.o.
6) Osoby dostarczające odpady są zobowiązane bezwzględnie do przestrzegania poleceń i wskazówek
pracowników obsługujących PSZOK.
7) Osoby dostarczające odpady do PSZOK-u winny złożyć oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na
terenie Gminy Elbląg lub wylegitymować się kopią deklaracji złożoną w Urzędzie Gminy Elbląg.
Rozdział 4.
Świadczenia gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
§ 6. 1. Ustala się, że w ramach opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości, Gmina wyposaży
nieruchomości objęte system gminnym w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz
pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, takich jak: papier, szkło,
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, bioodpady.
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2. Utrzymanie pojemników w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym jest obowiązkiem
właściciela nieruchomości.
3. Ilość i rodzaj pojemników i worków, dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
dostosowana będzie do liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku w gminach, oraz sposobem zbierania odpadów, wskazanych przez właściciela
nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty (dotyczy kompostowania przydomowego).
1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy do zbierania odpadów zmieszanych zostaną
dostarczone pojemniki:
a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby - 1 pojemnik 120 litrów,
b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-8 osób -1 pojemnik 240 litrów,
c) dla nieruchomości zamieszkałych przez większą liczbę osób niż 8 kilka pojemników o łącznej
minimalnej pojemności odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców i 30 litrów minimalnego litrażu
przypadającego na mieszkańca,
d) dla nieruchomości wielolokalowych o liczbie lokali mieszkalnych od 3 do 7 kilka pojemników
120 litrów i lub 240 litrów o łącznej minimalnej pojemności odpowiadającej iloczynowi liczby
mieszkańców i 30 litrów minimalnego litrażu przypadającego na mieszkańca,
e) dla nieruchomości wielolokalowych o liczbie lokali mieszkalnych 8 i powyżej 8 - pojemnik 1100 litrów
lub kilka pojemników 120 i/lub 240 litrów o łącznej minimalnej pojemności odpowiadającej iloczynowi
liczby mieszkańców i 30 litrów minimalnego litrażu przypadającego na mieszkańca.
2) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy do zbierania selektywnego odpadów zostaną
dostarczone:
a) dla nieruchomości jednorodzinnych i nieruchomości wielolokalowych o liczbie lokali mieszkalnych od
3 do 7 - worki w ilości pozwalającej na gromadzenie wszystkich odpadów selektywnie zebranych.
b) dla nieruchomości wielolokalowych o liczbie lokali mieszkalnych 8 i powyżej 8 - pojemnik 1100 litrów
lub kilka pojemników 240 litrów o łącznej minimalnej pojemności odpowiadającej iloczynowi liczby
mieszkańców i minimalnego litrażu przypadającego na mieszkańca, który wynosi: i.30 litrów dla
tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, ii.15 litrów dla szkła, iii.15 litrów dla
papieru iv.15 litrów dla bioodpadów.
4. W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników przy każdym budynku
wielorodzinnym, dopuszcza się lokalizację zestawu pojemników dla kilku budynków wielorodzinnych.
5. W zabudowie wielorodzinnej, dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów w workach lub pojemnikach,
w zależności od warunków lokalnych, uwzględniających możliwości ich lokalizacji.
6. Opłata za gospodarowanie odpadami nie obejmuje worków do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych oraz wyposażenia nieruchomości w kompostowniki przydomowe.
Rozdział 5.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego PSZOK
§ 7. 1. Właściciel nieruchomości, może zgłosić przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne do Gminy. Zgłoszenie takie może odbyć się drogą:
a) elektroniczną na adres email:sekretariat@gminaelblag.pl,
b) telefonicznie, nr tel: (055) 234 18 84
c) faxem, nr fax: (055) 234 08 71
d) listownie na adres Urzędu: ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
2. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
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3. Do zgłoszenia zaleca się dołączyć dowody, np. zdjęcia dokumentujące niewłaściwe świadczenie usług,
zdjęcia należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której
przedmiot reklamacji dotyczy, itp.
4. Powyższy tryb i sposób zgłaszania ma także zastosowanie w odniesieniu do PSZOK.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.
§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a uchwała dotychczasowa Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz.
Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz. 3458), zmieniona uchwałą Nr XXV/197/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 1469), zmieniona uchwałą NR XXX/216/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia
9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz.
Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4697) traci moc z tym dniem.
2. Uchwała podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

