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

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

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

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. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d 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/466/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się, iż odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a-f zebrane 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w każdej ilości, a pozostałe odpady 
komunalne w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Mielec.

2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych odbierane są:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące:

a) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury,

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

c) opakowania wielomateriałowe,

d) metale, opakowania z metali,

e) szkło bezbarwne i kolorowe,

f) odpady BIO,

g) odpady zielone,

h) odpady wielkogabarytowe,

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

j) zużyte opony,

k) przeterminowane leki w tym zużyte igły i strzykawki,

l) zużyte baterie i akumulatory,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
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n) inne odpady powstające w gospodarstwach domowych w tym tekstylia i odzież, 
odpady niebezpieczne jak chemikalia, zużyte akumulatory, lakiery, środki ochrony 
roślin itp.

3. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane są odpady, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a-f w ilości wynikającej ze złożonej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pojemnikach/workach 
dostarczonych przez podmiot odbierający odpady.

4. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub/i worki do zbierania 
odpadów komunalnych i utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym (z wyłączeniem 
pojemników specjalistycznych, o których mowa w ust.11).

5. W ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty gmina zapewni:

1) pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 
pkt 2 lit. a-f, ust. 3, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec,

2) etykiety z kodami kreskowymi do oznaczenia worków oraz nadajniki RFID do oznaczenia 
pojemników/worków na selektywnie gromadzone odpady,

3) dwukrotne w ciągu roku przeprowadzenie mycia i dezynfekcji pojemników ustawionych na 
nieruchomościach zamieszkałych zgodnie z ustalonym harmonogramem; wyjątek stanowią 
pojemniki na odpady BIO ustawione w zabudowie wielomieszkaniowej, których mycie odbywa 
się co dwa tygodnie w miesiącach od kwietnia do października a w miesiącach od listopada do 
marca raz w miesiącu każdego roku kalendarzowego; w pozostałym okresie oraz na pozostałych 
nieruchomościach utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym należy do 
właściciela nieruchomości.

6. Worki na odpady selektywne dostarczane będą właścicielom nieruchomości zamieszkałych 
przez podmiot odbierający odpady komunalne jednorazowo w postaci tzw. pakietu startowego (po trzy 
worki na każdą z frakcji odpadów); kolejne worki dostarczane będą na zasadzie „worek za worek”.

7. W przypadku, gdy ilość dostarczanych przez podmiot odbierający odpady worków będzie 
niewystarczająca, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą odebrać dodatkowe worki 
w Punkcie Obsługi Mieszkańca (adres punktu oraz godziny otwarcia podane są na stronie internetowej 
miasta). Odebrane worki należy oznakować otrzymanymi wraz z workami etykietami z kodem 
kreskowym.

8. Pojemniki/worki na odpady selektywne dostarczone będą przez podmiot odbierający odpady 
komunalne właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne w postaci:

a) jednego kompletu worków tj. po trzy worki na każdą frakcję, kolejne worki dostarczane 
będą na zasadzie „worek za worek”, jednak nie więcej niż trzy worki na każdą frakcję 
odpadów (przy zadeklarowaniu pojemników 60 l - 240 l na odpady zmieszane) lub

b) po jednym pojemniku 1100 l na odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-e oraz 
nie więcej niż trzy worki na odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. f (przy 
zadeklarowaniu pojemników 1100 l i większych na odpady zmieszane),.

9. W przypadku, gdy ilość dostarczanych przez podmiot odbierający odpady pojemników/worków, 
o których mowa w ust. 8 będzie niewystarczająca, właściciele nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą odebrać dodatkowe płatne worki 
w Punkcie Obsługi Mieszkańca (adres punktu oraz godziny otwarcia podane są na stronie internetowej 
miasta). Odebrane worki należy oznakować otrzymanymi wraz z workami etykietami z kodem 
kreskowym.

10. Dopuszcza się interwencyjny odbiór odpadów komunalnych, realizowany odpłatnie przez 
podmiot odbierający odpady komunalne, nie częściej niż 4 razy w roku. Odbiór będzie się odbywał 
w terminach uzgodnionych przez właścicieli nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady 
komunalne.
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11. Dopuszcza się gromadzenie odpadów, o których mowa w ust. 5 pkt 1w innych pojemnikach 
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 
Wyposażenie nieruchomości w przedmiotowe pojemniki leży po stronie właściciela nieruchomości, 
po uprzednim uzgodnieniu z gminą oraz podmiotem odbierającym odpady komunalne.”;

2) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych realizowany jest przy zachowaniu częstotliwości:

a) z terenów w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

b) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

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

3) § 4 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) odpady BIO:

- 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,

- 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,

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

4) § 4 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony:

- 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,

- z terenów zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w roku;”;

5) § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

a) papier i tekturę,

b) tworzywa sztuczne,

c) opakowania wielomateriałowe,

d) metale,

e) szkło bezbarwne i kolorowe,

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

g) drewno,

h) odpady wielkogabarytowe,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) zużyte opony,
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k) przeterminowane leki w tym zużyte igły i strzykawki,

l) zużyte baterie i akumulatory,

m) tekstylia i odzież,

n) 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,

o) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.”;

6) w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 2.          

§ 2. 

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

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 – 5, które wchodzą wżycie z dniem 
1 kwietnia 2020 r.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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