
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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 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, zmienionej uchwałą Nr 
XXX/320/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 marca 2021 r., uchwałą Nr XLIII/444/2022 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 10 marca 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/493/2022 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 23 czerwca 2022 r. wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 10 otrzymuje brzmienie:       

„§ 10. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik 
w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do zawarcia z podmiotem 
uprawnionym umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Nieczystości ciekłych należy pozbywać się z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, 
nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do ich gromadzenia, gwarantując zachowanie 
czystości i porządku na nieruchomości oraz ochronę gruntów i wód przed zanieczyszczeniami. 

3. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, 
zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, nie rzadziej niż 
raz na pół roku. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wywozu osadów oraz nieczystości ciekłych 
gromadzonych w instalacji w osadniku przydomowej oczyszczalni ścieków, nie rzadziej niż raz na 
rok.”. 

§ 2.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej. 
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§ 3.  

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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