
UCHWAŁA NR XXVIII/549/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 7 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 4  ust. 1  i 2  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku 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. U. Woj. 
Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2284, poz. 4206, z 2017 r. poz. 3090), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą zbierać selektywnie popiół z palenisk 
domowych w okresie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia.”.

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej 
42 w Elblągu, przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych: szkło, papier, tworzywa 
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, popiół 
z palenisk domowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.”.

3. § 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów swoją kolorystyką i oznakowaniem 
powinny odpowiadać następującemu przeznaczeniu:

1) niebieski (papier) - na papier,

2) żółty (metale i tworzywa sztuczne) - na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 
wielomateriałowe,

3) zielony (szkło) - na szkło,

4) brązowy (bio) - na odpady zielone ulegające biodegradacji.

4. Dopuszcza się stosowanie pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów 
w kolorach innych niż określono w ust. 3. W takich przypadkach należy umieścić na nich 
w widocznym miejscu trwały napis odpowiadający przeznaczeniu pojemnika/worka:

1) papier,

2) metale i tworzywa sztuczne,

3) szkło,

4) bio.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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