
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Mielec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu,

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XLVI/465/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) drogach publicznych – rozumie się przez to drogi publiczne odpowiadające definicji drogi 
publicznej określonej w art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

2) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską Mielec,

3) harmonogramie – rozumie się przez to ustalone przez Prezydenta Miasta Mielca terminy odbioru 
odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnych, obowiązujące na terenie Gminy 
Miejskiej Mielec,

4) podmiocie odbierającym odpady komunalne - rozumie się przez to podmiot uprawniony do 
odbioru odpadów komunalnych na podstawie uzyskanego wpisu do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Miejskiej Mielec, wybrany w drodze postępowania przetargowego,

5) poletkach ekologicznych – rozumie się przez to pojemniki przeznaczone do zbiórki określonych 
frakcji odpadów, usytuowane w oznakowanych miejscach na terenie miasta Mielca,

6) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

7) odpadach BIO – rozumie się przez to odpady kuchenne ulegające biodegradacji, pochodzenia 
roślinnego,

8) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy a także z targowisk, 
z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy 
o odpadach),

9) Punkcie Obsługi Mieszkańca – rozumie się przez to miejsce obsługi właścicieli nieruchomości 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w szczególności udzielania informacji, wydawania 
dodatkowych worków itp.; adres punktu oraz godziny otwarcia podane zostaną na stronie 
internetowej miasta Mielca.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 2. 1. Odpady komunalne należy gromadzić zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz 
innymi obowiązującymi przepisami prawa.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
obejmujących frakcje:

1) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

3) opakowania wielomateriałowe,

4) metale, opakowania metalowe,

5) szkło bezbarwne i kolorowe,

6) odpady BIO,

7) odpady zielone,

8) odpady wielkogabarytowe,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki,

10) zużyte opony,

11) przeterminowane leki w tym zużyte igły i strzykawki,

12) zużyte baterie i akumulatory,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

14) inne odpady powstające w gospodarstwach domowych w tym tekstylia i odzież, odpady 
niebezpieczne jak chemikalia, zużyte akumulatory, lakiery, środki ochrony roślin itp.

3. Odpady tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metali, o których mowa 
w ust. 2 pkt 2-4 należy gromadzić łącznie.

4. Odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła 
bezbarwnego i kolorowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 należy przekazać:

1) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne zgodnie z harmonogramem,

2) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

3) do poletek ekologicznych,

4) do specjalistycznych punktów posiadających odpowiednie zezwolenia,

5. Odpady BIO należy przekazać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne zgodnie 
z harmonogramem.

6. Dopuszcza się gromadzenie odpadów zielonych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 
w pojemnikach na odpady BIO, jeżeli umożliwia to ilość odpadów BIO zgromadzonych w pojemniku 
przed jego odbiorem.

7. Odpady zielone z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej można oddawać w odpłatnych 
workach o pojemności 120 l, oznaczonych napisem „Odpady zielone” zakupionych u pracowników 
podmiotu odbierającego odpady komunalne lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca z tym, że termin 
odbioru worków należy ustalić z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

8. Właściciele nieruchomości, mogą zagospodarowywać powstałe na terenie danej nieruchomości 
odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w ust. 2 pkt 6-7, we własnym zakresie poprzez 
kompostowanie. Zakres i sposób kompostowania, w tym usytuowanie kompostowników nie może 
powodować uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

9. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, o których 
mowa w ust. 2 pkt 8-10 powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazać:

1) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne zgodnie z harmonogramem,

2) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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10. Przeterminowane leki w tym zużyte igły i strzykawki powstające w gospodarstwach 
domowych, o których mowa w ust. 2 pkt 11 należy:

1) gromadzić w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach (wykaz punktów dostępny 
na stronie internetowej miasta Mielca),

2) przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

3) przekazać do Mobilnych Punktów Zbiórki Odpadów Problemowych.

11. Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych, o których mowa 
w ust. 2 pkt 12 należy:

1) przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

2) przekazać do Mobilnych Punktów Zbiórki Odpadów Problemowych.

3) gromadzić w specjalistycznych pojemnikach ustawionych na terenie miasta Mielca (wykaz 
punktów dostępny na stronie internetowej miasta Mielca),

4) gromadzić w punktach handlowych prowadzących sprzedaż baterii i akumulatorów.

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 13 powstające 
w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów wykonywanych we własnym 
zakresie, należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

13. Dopuszcza się gromadzenie odpadów budowalnych i rozbiórkowych, o których mowa 
w ust. 2 pkt 13 powstających w gospodarstwach domowych, pochodzących z drobnych remontów 
wykonywanych we własnym zakresie, w pojemnikach dostarczonych odpłatnie przez podmiot 
odbierający odpady komunalne. Pojemniki należy ustawić w miejscu nieutrudniającym korzystanie 
z nieruchomości, termin podstawienia i odbioru pojemnika należy ustalić z podmiotem odbierającym 
odpady komunalne.

14. Inne odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 14 pochodzące od mieszkańców, należy przekazać:

1) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

2) Mobilnych Punktów Zbiórki odpadów Problemowych,

15. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, powstający 
w gospodarstwach domowych, można również przekazać do:

1) wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

2) podmiotu uprawnionego do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których 
wykaz znajduje się na stronie Urzędu Miasta Mielca,

3) punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie tego samego rodzaju, co zużyty,

4) punktów serwisowych.

16. W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą pochodzące z nieruchomości 
zamieszkałych:

1) odpady zielone w maksymalnej ilości odpowiadającej pojemności 210 worków 120 l (tj. 25,2 
m3/rok) w ciągu roku z jednego gospodarstwa domowego,

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w maksymalnej ilości 
odpowiadającej pojemności 1 pojemnika 1100 l (1,1 m3/rok) w ciągu roku z jednego gospodarstwa 
domowego,

- większe ilości odpadów przyjmowane będą odpłatnie.

17. Powstające na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 
odpady zielone oraz budowlane i rozbiórkowe przyjmowane będą za odpłatnością w Punktach 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub mogą być odbierane przez przedsiębiorców 
posiadających odpowiednie zezwolenia.
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18. Dopuszcza się ustawienie dodatkowych pojemników, stanowiących uzupełnienie 
obowiązującego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w których 
uprawnione podmioty, posiadające odpowiednie zezwolenia, będą prowadziły zbiórkę odpadów 
w postaci np. tekstyliów i odzieży, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ustawienie oraz 
zasady funkcjonowania przedmiotowych pojemników należy uzgodnić z gminą w drodze odrębnej 
umowy.

19. Odpady zawierające azbest należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie 
zezwolenia na zbieranie i transport tego typu odpadów.”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Określa się następujące rodzaje pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki przewidziane do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

a) na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki 120 litrowe, 240 litrowe, 
1100 litrowe,

b) na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki 120 litrowe, 240 litrowe, 
worki 120 litrowe,

c) na nieruchomościach niezamieszkałych - pojemniki 60 litrowe, 80 litrowe, 120 litrowe, 
240 litrowe, 1100 litrowe, 6000 litrowe,

2) pojemniki/worki przewidziane do zbierania selektywnie gromadzonych odpadów papieru 
i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła bezbarwnego 
i kolorowego :

a) na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki 240 litrowe, 1100 litrowe, 
1500 litrowe, 1700 litrowe, 2000 litrowe,

b) na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej - worki 80 litrowe, 120 litrowe,

c) na nieruchomościach niezamieszkałych - worki 80 litrowe, 120 litrowe, pojemniki 
1100 litrowe,

d) na poletkach ekologicznych - pojemniki 1100 litrowe, 1500 litrowe, 1700 litrowe,
2000 litrowe, 6000 litrowe,

3) pojemniki/worki przewidziane do zbierania selektywnie gromadzonych odpadów BIO:

a) na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki 120 litrowe, 240 litrowe, 
1100 litrowe,

b) na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki 120 litrowe, 240 litrowe, 
worki 60 litrowe, 120 litrowe,

c) na nieruchomościach niezamieszkałych - worki 60 litrowe, 120 litrowe,

4) pojemniki/worki do gromadzenia odpadów selektywnych, o których mowa w pkt 2 i 3 ze względu 
na rodzaj zbieranych w nich odpadów powinny umożliwiać ich identyfikację poprzez odpowiednie 
oznakowanie tj.:

a) odpady papieru i tektury zbiera się w pojemnikach/workach koloru niebieskiego 
oznaczonych napisem „Papier”,

b) odpady tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali zbiera się
w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne”,

c) odpady szkła bezbarwnego i kolorowego zbiera się w pojemnikach/workach koloru 
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,

d) odpady BIO zbiera się w pojemnikach/workach koloru brązowego oznaczonych napisem 
„Bio”,

Id: F390F2E2-E4BF-4C72-A616-29B07A6E000D. Projekt Strona 4



5) dopuszcza się gromadzenie odpadów:

a) o których mowa w pkt 1 i 2 w pojemnikach półpodziemnych oraz podziemnych na 
potrzeby zabudowy wielorodzinnej, obiektów użyteczności publicznej,

b) o których mowa w pkt 1 w prasokontenerach na potrzeby obiektów użyteczności 
publicznej, hal targowych, centrów handlowych,

c) wyposażenie nieruchomości w pojemniki, o których mowa w lit. a i b leży po stronie 
właściciela nieruchomości,

6) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pojemników na odpady komunalne
o innych pojemnościach niż wymienione w pkt 1-4 w uzgodnieniu z gminą oraz podmiotem 
odbierającym odpady komunalne,

7) kosze uliczne o pojemności od 20 litrów do 40 litrów,

8) kosze na przystankach autobusowych o pojemności od 30 litrów do 60 litrów,

9) kosze w parkach i skwerach o pojemności od 20 do 60 litrów.”;

4) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych bez prowadzenia segregacji z tym, że do 
pojemnika na odpady zmieszane zakazuje się wyrzucania odpadów, o których mowa w § 2 
ust. 2 pkt 7-14 z zachowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie.”;

5) w § 10 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) z terenów zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) z terenów w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) z terenów niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości odbioru 
odpadów,”.

6) § 10 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) odpady BIO:

a) z terenów w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, 
w miesiącach od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
w miesiącach od listopada do marca,

b) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, 
w miesiącach od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu, 
w miesiącach od listopada do marca,

c) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej 
niż dwa razy w miesiącu, w miesiącach od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż 
raz w miesiącu, w miesiącach od listopada do marca,”;

7) § 10 ust. 2 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 
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„a) z terenów zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż sześć razy w roku z altan 
śmietnikowych lub nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z punktów zbiorczych ustalonych 
z gminą,”;

8) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 
o zwartej zabudowie, zajętych pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, szeregowe, instytucje 
użyteczności publicznej, obiekty handlowo - usługowe.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się 
Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 
Społecznych.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 - 7, które wchodzą wżycie z dniem 
1 kwietnia 2020 r.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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