
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 2020 r., poz. 713 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 2020 r., poz. 1439 
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXVI/266/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec , wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 12 otrzymuje brzmienie:      

„§ 12. 1. Określa się następujące obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku: 

1) utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania opieki oraz skutecznego nadzoru 
nad nimi, w tym dołożenia wszelkich starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla 
otoczenia, 

2) natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w obiektach i na terenach 
użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.; zebrane 
zanieczyszczenia należy wyrzucać do specjalistycznych koszy na psie odchody, koszy ulicznych 
bądź do koszy na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

3) sprawowania stałej i skutecznej kontroli w miejscach publicznych w taki sposób, aby 
nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt. 

2. Zabrania się pozostawiania bez dozoru psów i innych zwierząt domowych w obrębie 
nieruchomości.”; 

1) § 13 otrzymuje brzmienie:      

„§ 13. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolnej, w zabudowie wielolokalowej, jednorodzinnej, budynkach użyteczności publicznej 

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

3. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone: 

1) w gospodarstwach wyposażonych w budynki inwentarskie, spełniające wymogi określone 
w przepisach odrębnych, 

2) w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, 

3) z dołożeniem wszelkich starań w celu ograniczenia uciążliwości dla otoczenia związanych 
z chowem zwierząt gospodarskich. 
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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. 

5. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli 
oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.”. 

-        

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 3.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej. 

§ 4.  

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

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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