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

z dnia .................... .... 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.

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

RADA MIEJSKA W MIELCU
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Mielec i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 

1. Ustala się, iż odpady komunalne zebrane przez właścicieli nieruchomości odbierane będą
w każdej zebranej ilości.

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,

b) tworzywa sztuczne,

c) opakowania wielomateriałowe,

d) metale,

e) szkło bezbarwne i kolorowe,

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

g) odpady wielkogabarytowe,

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

i) zużyte opony,

j) przeterminowane leki,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

m) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (chemikalia, zużyte 
akumulatory, lakiery, środki ochrony roślin itp.).
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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.

4. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 
odpadów komunalnych i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym
(z wyłączeniem pojemników specjalistycznych, o których mowa w ust.9).

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 
na selektywnie gromadzone odpady,

3) dwukrotne w ciągu roku przeprowadzenie mycia i dezynfekcji pojemników 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 końca listopada każdego roku kalendarzowego; w pozostałym okresie utrzymanie 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym należy do właściciela nieruchomości.

6. Worki na odpady selektywne dostarczane będą przez podmiot odbierający odpady komunalne na 
zasadzie „worek za worek”.

7. Worki na odpady selektywne dostarczone będą przez podmiot odbierający odpady komunalne 
właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
minimum jeden komplet worków tj. po jednym z worków na każdą frakcję odpadów.

8. W przypadku, gdy ilość dostarczanych przez podmiot odbierający odpady worków będzie 
niewystarczająca, właściciele nieruchomości 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.

9. Dopuszcza się gromadzenie odpadów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 w pojemnikach w innych 
specjalistycznych pojemnikach, jednakże wyposażenie nieruchomości w przedmiotowe pojemniki leży po 
stronie właściciela nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu z gminą.

§ 3. 

Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym ich selektywnej zbiórki
a także obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy miejskiej Mielec.

§ 4. 

Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

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

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

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

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

2) Odbiór frakcji odpadów selektywnie zbieranych realizowany jest przy zachowaniu częstotliwości:

a) odpady selektywnie zbierane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
metale, szkło bezbarwne i kolorowe):
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- z terenów w zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- z terenów w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu;

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

- z terenów w zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, w miesiącach od 
kwietnia do końca listopada, jak również w przypadku większej ilości odpadów w postaci np. trawy 
czy liści na zgłoszenie zarządcy nieruchomości,

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

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

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

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

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

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

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

f) odpady odbierane w wybranych aptekach oraz Punktach Selektywnego Zbierania Zużytych Baterii – 
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie udostępniony mieszkańcom w sposób 
zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.mielec.pl     .

§ 5. 

1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów:

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

a) papier i tekturę (kartony, pudełka, gazety, książki, opakowania z papieru),

b) tworzywa sztuczne (plastikowe butelki, folie, opakowania z tworzyw bez zawartości),

c) opakowania wielomateriałowe ( kartony po sokach, napojach, mleku),

d) metale (puszki po konserwach, inne opakowania metalowe bez zawartości, drobny złom stalowy, 
złom aluminium i metali kolorowych),

e) szkło bezbarwne i kolorowe,

f) odpady ulegające biodegradacji/zielone (liście, gałęzie, trawa),

g) drewno (drewno z okien bez szyb, drewno z mebli, skrzynki, deski, palety itp.),

h) odpady wielkogabarytowe (meble, sofy, wersalki, szafy, witryny bez elementów szklanych),

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt gospodarstwa domowego, pralki, lodówki, 
telewizory monitory, komputery, suszarki inny drobny sprzęt tego typu), w tym zużyte świetlówki,

j) zużyte opony,

k) przeterminowane leki (baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych),

l) zużyte baterie i akumulatory,

m) tekstylia (zużyte ubrania, tekstylia spakowane w workach, buty w osobnych workach),
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n) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (czysty gruz betonowy, gruz 
ceglany, odpady materiałów ceramicznych, szyby okienne i drzwiowe, czysty styropian bez tynku, 
wełna mineralna),

o) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (chemikalia, zużyte 
akumulatory, lakiery, środki ochrony roślin itp.).

p) styropian opakowaniowy.

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

a) papier i tekturę (kartony, pudełka, gazety, książki, opakowania z papieru),

b) tworzywa sztuczne (plastikowe butelki, folie, opakowania z tworzyw bez zawartości),

c) opakowania wielomateriałowe ( kartony po sokach, napojach, mleku),

d) metale (puszki po konserwach, inne opakowania metalowe bez zawartości, drobny złom stalowy, 
złom aluminium i metali kolorowych),

e) szkło bezbarwne i kolorowe,

f) odpady ulegające biodegradacji/zielone (liście, gałęzie, trawa),

g) przeterminowane leki.

3) nie przyjmuje się odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczych, 
niestanowiących odpadów komunalnych,

4) zasady przyjmowania odpadów oraz godziny otwarcia PSZOK-ów funkcjonujących na terenie Gminy 
Miejskiej Mielec określone są szczegółowo w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, który jest dostępny na stronie internetowej www.mielec.pl.

2. Właściciele nieruchomości korzystający z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zobowiązani są do dostarczenia odpadów własnym transportem i na własny koszt.

3. W przypadku stwierdzenia przez obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, że 
dostarczone odpady zostały zmieszane lub zanieczyszczone, odmawia się ich przyjęcia.

§ 6. 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne
z nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłosić 
w formie pisemnej lub telefonicznej. Zgłoszenia należy kierować do Biura Gospodarki Odpadami Urzędu 
Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, w godzinach pracy urzędu.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 należy wnieść niezwłocznie po stwierdzeniu niewłaściwego 
świadczenia usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości lub prowadzącego 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistniałej 
sytuacji.

§ 7. 

Traci moc uchwała Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 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, zmieniona uchwałą Nr IV/18/2015 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2015 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 oraz uchwałą Nr XXII/217/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 
23 czerwca 2016 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.
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§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca a nadzór nad jej wykonaniem zleca się 
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

§ 9. 

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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