
 

 

UCHWAŁA NR VIII/238/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 28 listopada 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 2019 r. poz. 2010) 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. Urz. Woj. Warm.-Maz. 

z 2017 r. poz. 4847; z 2018 r. poz. 3608; z 2019 poz. 2683 i 2684), wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 ust. 1 po punkcie 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.”. 

2. W § 3: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy 

ul. Mazurskiej 42 w Elblągu przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych: szkło, 

papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 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, 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, w szczególności igieł i strzykawek.”; 

2) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przeterminowane i niewykorzystane leki oraz 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, w szczególności igieł i strzykawek 

można dostarczyć do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych w aptekach, których 

adresy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu,”. 
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3. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez: 

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach i oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych, 

2) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczenia 

do przepełnienia pojemników i zanieczyszczania miejsca gromadzenia odpadów, 

3) dezynfekcję i dezynsekcję pojemników, 

4) czyszczenie i mycie pojemników, w których gromadzone są odpady pozostałe po segregowaniu lub 

odpady zmieszane nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy, a pojemników do selektywnej zbiórki 

odpadów nie rzadziej niż 1 raz w roku, 

5) naprawę lub wymianę pojemników w przypadku ich uszkodzenia lub zużycia, 

6) uprzątnięcie zalegających odpadów w miejscu ich gromadzenia.”. 

4. W § 10 pod tabelą dodaje się zdanie: 

„Ogrody działkowe w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada pozbywają się zmieszanych odpadów 

komunalnych z częstotliwością co najmniej jeden raz w tygodniu oraz odpadów ulegających 

biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów co najmniej dwa razy w miesiącu.”. 

5. W § 11 ust.1: 

1) pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) zbierania i przekazywania przeterminowanych lub niewykorzystanych leków oraz odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek do odpowiednio oznakowanych 

pojemników ustawionych w aptekach lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK),”; 

2) pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zbierania i przekazywania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów w pojemniku lub worku z zastrzeżeniem § 6 ust. 6.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Antoni Czyżyk 
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