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

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

w sprawie 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r., 
poz. 1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu,

RADA MIEJSKA W MIELCU 
uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Mielec dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób, co najmniej takich 
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

b) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego;

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników, 
a także utrzymania ich w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym, przy 
uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub 
uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 21 z póź. zm.),

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z póź. zm.),
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3) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1840),

4) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r. 
poz.1688 z późn. zm.),

5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2132).

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) droga publiczna – definicję drogi publicznej określa art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych,

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Mielec,

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

4) podmiot odbierający odpady komunalne - 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, wybranego w drodze 
postępowania przetargowego,

5) poletka ekologiczne – pojemniki przeznaczone do zbiórki określonych frakcji odpadów, usytuowane 
w oznakowanych miejscach na terenie miasta Mielca,

6) właściciel 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.

ROZDZIAŁ 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 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 
obejmujące frakcje:

1) papier i tekturę,

2) tworzywa sztuczne,

3) opakowania wielomateriałowe,

4) metale,

5) szkło bezbarwne i kolorowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych,

7) odpady wielkogabarytowe,

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

9) zużyte opony,

10) przeterminowane leki,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

13) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (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.
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4. Odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła 
bezbarwnego i kolorowego oraz odpadów ulegających biodegradacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6 
należy przekazać:

1) podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem,

2) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

3) do poletek ekologicznych,

4) do specjalistycznych punktów posiadających odpowiednie zezwolenia,

- pkt 3 i 4 stosuje się z wyłączeniem odpadów wymienionych w ust. 2 pkt 6.

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

6. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, o których mowa 
w ust. 2 pkt 7-9 powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazać:

1) podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem,

2) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

7. Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych, o których mowa 
w ust. 2 pkt 10 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.

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

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

10. Inne odpady niebezpieczne, o których mowa w ust. 2 pkt 13 pochodzące od mieszkańców, należy 
przekazać:

1) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

2) Mobilnych Punktów Zbiórki odpadów Problemowych.

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, 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.
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12. 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, drobnego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ustawienie oraz zasady funkcjonowania przedmiotowych 
pojemników należy uzgodnić z gminą w drodze odrębnej umowy.

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

§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu i innych zanieczyszczeń 
z chodnika położonego wzdłuż granic ich nieruchomości.

2. Obowiązki określone w ust. 1 powinny być realizowane w miarę potrzeb, a w przypadku opadów 
śniegu niezwłocznie od ustania opadów poprzez uprzątnięcie śniegu i błota pośniegowego z powierzchni 
chodników od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika, w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych, na skraju chodnika od strony jezdni. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte 
z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych, należy gromadzić przy krawędzi jezdni poza 
terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów, wysiadania 
i wsiadania pasażerów.

§ 4. 

1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenach 
nie służących do użytku publicznego na utwardzonej, szczelnej powierzchni. Odprowadzanie ścieków 
bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, związana z ich bieżąca 
eksploatacją, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że czynności te mają charakter doraźny, nie będą 
powodowały uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego.

ROZDZIAŁ 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące ich rozmieszczenia oraz 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania miejsc ustawienia pojemników we 
właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są gromadzić odpady 
komunalne w pojemnikach/workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

3. Dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w workach, w zabudowie 
jednorodzinnej w przypadku, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych przekracza 
maksymalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, w który wyposażona jest 
nieruchomość. Dodatkowe worki należy odebrać w wyznaczonym przez gminę punkcie.

4. Odpady komunalne, należy gromadzić w:

1) w odpowiednio oznakowanych pojemnikach/workach, opatrzonych logo gminy, o parametrach 
odpowiadających rodzajowi i ilości odpadów w nich gromadzonych,

2) odpady gromadzone obok pojemników/worków, o których mowa pkt 1), a także w pojemnikach 
niespełniających wymogów, nie będą odbierane.

5. Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów selektywnych należy wyposażyć w kody kreskowe 
umożliwiające identyfikację rodzaju zbieranych odpadów, posesję oraz właściciela nieruchomości. Kody 
udostępnianie są przez podmiot odbierający odpady komunalne.

6. W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji indywidualnych 
pojemników dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników dla nieruchomości, które w części stanowią 
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nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

7. Wywóz odpadów z miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach wielorodzinnych 
prowadzony jest za pośrednictwem właściciela, zarządcy nieruchomości.

§ 6. 

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 w pojemnikach 1100 litrowych,

b) na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach 120 litrowych, 240 litrowych, 
workach 120 litrowych,

c) na nieruchomościach niezamieszkałych: pojemnikach 80 litrowych, 120 litrowych, 240 litrowych, 
1100 litrowych, 6000 litrowych,

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

a) na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach 1100 litrowych, 1500 litrowych, 
1700 litrowych, 2000 litrowych,

b) na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej w workach 120 litrowych,

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

d) na Poletkach Ekologicznych w pojemnikach 1100 litrowych, 1500 litrowych, 1700 litrowych,
2000 litrowych, 6000 litrowych,

3) pojemniki przewidziane do zbierania selektywnie gromadzonych odpadów ulegających biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych :

a) na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach 240 litrów, 1100 litrowych,
6000 litrowych,

b) na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej w workach 120 litrowych,

c) na nieruchomościach niezamieszkałych w workach 120 litrowych,

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 koloru niebieskiego oznaczonych napisem 
„Papier”,

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

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

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych 
zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”,

5) dopuszcza się gromadzenie odpadów, o których mowa w pkt 1) i 2):

a) w pojemnikach półpodziemnych oraz podziemnych na potrzeby zabudowy wielorodzinnej, obiektów 
użyteczności publicznej,

b) 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,
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6) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pojemników na odpady komunalne
o innych pojemnościach niż wymienione w pkt 1)-5) 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.

2. Ustawienie koszy ulicznych w miejscach publicznych w szczególności takich jak chodniki, place, 
przystanki, parki itp. winno zapewnić utrzymanie czystości w tych miejscach, w ilości pozwalającej na 
swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.

3. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty, a w 
przypadku jej braku w najbliższym sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 7. 

Ustala się następujące warunki rozmieszczenia pojemników/worków przeznaczonych na odpady 
komunalne, na terenie nieruchomości:

1) Właściciel nieruchomości zapewnia na jej terenie miejsce gromadzenia odpadów, przystosowane do 
liczby i rodzaju pojemników wynikających ze złożonej deklaracji.

2) W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich 
ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, za zgodą jej właściciela;

3) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia przed nieruchomość do najbliższej drogi 
publicznej pojemnika/worka do gromadzenia odpadów komunalnych w dniu odbioru odpadów, 
w miejscu nieutrudniającym komunikację na tej drodze.

4) W przypadku, gdy miejsce gromadzenia odpadów posiada swobodny dostęp od strony ulicy publicznej 
lub chodnika, bez konieczności wstępu na teren nieruchomości, właściciel nieruchomości nie ma 
obowiązku wystawiania przed nieruchomość pojemników/worków do gromadzenia odpadów 
komunalnych.

5) W przypadku zabudowy wielomieszkaniowej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w celu odbioru odpadów zgromadzonych 
w pojemnikach/workach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom 
podmiotu odbierającego odpady swobodnego dostępu do miejsc przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników.

6) Utrudnianie pracownikom podmiotu odbierającego odpady dostępu do pojemników/worków 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych może skutkować brakiem odbioru 
w wyznaczonym dniu.

7) W przypadkach, gdzie dojazd ciężkim sprzętem jest szczególnie utrudniony lub wymaga przejazdu przez 
gruntową drogę prywatną właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia 
pojemników/worków do najbliższej drogi publicznej lub do innego najbliższego miejsca, z którego 
odbiór odpadów komunalnych ciężkim sprzętem będzie możliwy.

§ 8. 

1. Pojemność pojemników na odpady na terenie nieruchomości powinna być wystarczająca do 
umieszczenia w nich wszystkich powstających na terenie nieruchomości odpadów.

2. Frakcję zmieszaną odpadów komunalnych należy zbierać w pojemnikach na odpady o minimalnej 
pojemności, uwzględniając poniższe średnie wskaźniki wytwarzania:

1) dla zabudowy wielorodzinnej – 20 l /tydzień na jednego mieszkańca,

2) w zabudowie jednorodzinnej – 20 l /tydzień na jednego mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik 120 l na 
każdą nieruchomość,
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3) dla szkół/żłobków/przedszkoli – 2 l /tydzień na każdego ucznia/studenta/dziecko/pracownika, jednak co 
najmniej jeden pojemnik 120 l, na każdą szkołę/żłobek/przedszkole,

4) dla lokali handlowych o powierzchni użytkowej do 200 m2 – 20 l /tydzień na każde 10 m2 powierzchni 
całkowitej, co najmniej jeden pojemnik 80 l na lokal,

5) dla lokali handlowych o powierzchni użytkowej 201 m2 i więcej – 15 l /tydzień na każde 10 m2 
powierzchni całkowitej, co najmniej jeden pojemnik 1100 l na lokal,

6) dla punktów handlowych poza lokalem – 20 l /tydzień na każdego handlującego, co najmniej jeden 
pojemnik 80 l,

7) dla targowisk, hal targowych, giełd – 25 l /tydzień na każde 10 m2 powierzchni targowej,

8) dla lokali gastronomicznych, w tym tzw. letnich ogródków – 10 l /tydzień na jedno miejsce 
konsumpcyjne, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 120 l tygodniowo,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – 80 l /tydzień na każdych 10 pracowników - co najmniej jeden pojemnik 80 l,

11) dla szpitali, internatów, hoteli, domów opieki, schronisk itp. – 20 l /tydzień na jedno łóżko, co najmniej 
jeden pojemnik 120 l,

12) dla magazynów, hurtowni (z wyłączeniem magazynów i hurtowni na terenie których prowadzona jest 
sprzedaż detaliczna) – 8 l /tydzień na każdego pracownika, co najmniej jeden pojemnik 80 l,

13) dla ogródków działkowych – 3 l /tydzień na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
każdego roku kalendarzowego,

14) dla zespołów garażowych – 2 l /tydzień na jedno stanowisko garażowe - co najmniej jeden pojemnik 
80 l na zespół,

15) dla obsługi imprez publicznych, masowych, zgromadzeń – 120 l na każdych 250 uczestników,

16) dla pozostałych nie wyszczególnionych obiektów – 10 l /tydzień na każde 10 m2 powierzchni 
całkowitej, co najmniej jeden pojemnik 120 l na obiekt.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4, 5 i 6 jeśli jest prowadzona działalność gastronomiczna, 
oraz w ust. 2 pkt 8 i 9, przedsiębiorca ustawi na zewnątrz poza lokalem dostateczną liczbę pojemników na 
odpady, co najmniej jeden pojemnik 120 l /tydzień.

ROZDZIAŁ 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 

1. Usuwanie odpadów komunalnych realizowane jest w systemach:

1) podstawowym - oznaczającym cykliczne opróżnianie i wywóz pojemników na odpady komunalne oraz 
odbiór worków,

2) uzupełniającym - oznaczającym sezonowy odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

3) samodzielnym dostarczeniu odpadów selektywnie zbieranych do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, poletek ekologicznych oraz innych punktów, w których realizowana jest zbiórka 
selektywnych odpadów.

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 7-13 
z zachowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie.
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§ 10. 

1. Odbiór zmieszanych odpadów należy realizować z terenu nieruchomości, przy zachowaniu 
częstotliwości dostosowanej do ilości powstających na niej odpadów tj.:

1) z terenów w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden razy w tygodniu,

2) z terenów w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

3) z terenów niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu; 
w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody ze strony gminy, dopuszcza się zmniejszenie 
częstotliwości odbioru odpadów do dwóch razy w miesiącu,

4) z koszy ulicznych - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

5) z cmentarzy oraz ogródków działkowych powinny być odbierane nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Odbiór frakcji odpadów selektywnie zbieranych należy realizować z terenu nieruchomości, przy 
zachowaniu częstotliwości:

1) odpady selektywnie zbierane papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 
szkło bezbarwne i kolorowe):

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

b) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

c) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden 
raz w miesiącu;

2) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych:

a) z terenów w zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, w miesiącach od 
kwietnia do końca listopada,

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

c) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż dwa 
razy w roku,

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony:

a) z terenów zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż sześć razy w roku,

b) z terenów zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa raz w roku;

4) odpady zbierane w poletkach ekologicznych – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

5) odpady zbierane w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów Problemowych – nie rzadziej niż dwa razy 
w roku,

6) odpady odbierane w wybranych aptekach oraz Punktach Selektywnego Zbierania Zużytych Baterii – 
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

3. Podmiot odbierający odpady komunalne ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów, 
aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych pracownicy 
podmiotu odbierającego odpady mają obowiązek natychmiast usunąć.

§ 11. 

1. Właściciel nieruchomości zabudowanej zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku, gdy nieruchomość usytuowana jest na terenach 
nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej gdzie budowa jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, właściciel winien wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy na nieczystości 
ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
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2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków zobowiązany jest do zawarcia z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, a także posiadania dowodów 
opłat za przedmiotowe usługi.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości 
ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania 
się ścieków na powierzchnię terenu.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do 
urządzeń służących do gromadzenia nieczystości, w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym 
i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych.

ROZDZIAŁ 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 

W celu osiągnięcia celów wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami należy:

1) podjąć działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz 
ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

2) podjąć działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami, w tym zwiększenie udziału 
odzysku, w szczególności recyklingu odpadów,

3) zmniejszyć masę odpadów składowanych na składowiskach,

4) wyeliminować praktyki nielegalnego składowania odpadów.

ROZDZIAŁ 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 

1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za 
zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

1) zabezpieczenia nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostaniu się zwierząt poza jej 
granice,

2) prowadzenie psa na uwięzi i z założonym kagańcem w taki sposób aby nie zagrażał otoczeniu,

3) do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w obiektach użytku 
publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce 
itp.; zebrane zanieczyszczenia należy umieszczać w szczelnych opakowaniach i wyrzucać do 
specjalistycznych koszy na psie odchody, bądź do koszy na odpady komunalne.

2. Przebywanie psów bez kagańców i smyczy dozwolone jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi oraz na prywatnych ogrodzonych terenach, przy zapewnieniu kontroli nad ich zachowaniem.

ROZDZIAŁ 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku

§ 14. 

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.
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2. Zapisy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do pszczół miodnych utrzymywanych na budynkach 
instytucji użyteczności publicznej w celach edukacyjnych oraz badawczo rozwojowych

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone:

1) w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,

2) nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

3) w sposób nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz 
nieczystości powstałych w związku z hodowlą zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
sanitarno-epidemiologicznymi oraz ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 15. 

1. Obowiązkowi deratyzacji podlega cały obszar gminy.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz w roku w miesiącu październiku oraz każdorazowo 
w przypadku występowania populacji gryzoni na danym terenie.

ROZDZIAŁ 9.
Postanowienia końcowe

§ 16. 

Kontrolę przestrzegania niniejszego regulaminu sprawuje Prezydent Miasta Mielca, który może zwrócić 
się do funkcjonariuszy Policji o pomoc w przeprowadzeniu odpowiednich czynności kontrolnych.

§ 17. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się 
Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej.

§ 18. 

Traci moc Uchwała NR XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą NR 
XXX/262/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie  
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą NR 
XXXVIII/336/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą NR 
XLIII/375/2014 Rady Miejskiej w Mielcu  z dnia 26 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą NR 
IV/17/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą NR XIX/191/2016 
Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą NR XXII/216/2016 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec, zmieniona Uchwałą NR XXXIV/345/2017 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 9 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
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§ 19. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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