
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/302/2020 

RADY MIEJSKIEJ MIELNA 

z dnia 10 listopada 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, Rada Miejska uchwala, co następuję: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, 

z wydzieleniem następujących frakcji odpadów: 

a) papier, w tym opakowania z papieru lub tektury, gazety, papier pakowy, 

b) metale, w tym folia aluminiowa, 

c) tworzywa sztuczne, w tym butelki po napojach (PET), opakowania po środkach chemii gospodarczej, 

kosmetykach, przeźroczysta folia, 

d) szkło, w tym szklane opakowania po kosmetykach, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) bioodpady, w tym części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, oraz naturalne 

drzewka świąteczne (choinki), 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) zużyte opony, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) odpady niebezpieczne, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna 

oraz opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, helu i opakowania po nich, opakowania po środkach 

ochrony roślin, opakowania po truciznach, lepiszczach i konserwantach, substancje do wywabiania plam, 

pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji, 
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k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

l) chemikalia i opakowania po chemikaliach, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

n) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

o) zużyte tonery i kartridże, 

p) świetlówki i żarówki, 

r) tekstylia i odzież, 

s) przeterminowane leki, 

t) nośniki danych, w tym kasety, dyskietki, dyski, płyty, oraz sposobem określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach i niniejszym Regulaminie; 

u) żużle i popioły paleniskowe z kotłów domowych z paliw stałych. 

2) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, 

stanowiących pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w pkt 1; 

3) postępowanie z odpadami innymi niż wskazane w punktach 1 i 2, w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach; 

4) niedopuszczanie do zalegania odpadów poza pojemnikami i workami służącymi do ich gromadzenia. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i umieszczenia ich przy krawężniku chodnika 

od strony jezdni. 

2. Usuwanie błota, śniegu i lodu musi odbywać się w czasie zapewniającym bezpieczeństwo w ruchu 

pieszym, natomiast innych zanieczyszczeń, w tym liści, systematycznie w miarę występujących potrzeb. 

3. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu właściciel nieruchomości jest zobowiązany wykonać w sposób 

umożliwiający poruszanie się pieszych i pojazdów. 

§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być 

wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby posiadającej tytuł prawny 

do nieruchomości oraz wypełnia warunki określone w ust. 2 i 3. 

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może obejmować tylko nadwozie pojazdów. Naprawy 

pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy 

związane z bieżącą eksploatacją pojazdów. 

3. Mycie i naprawy pojazdów, o których mowa w ust 1 i 2, mogą się odbywać pod warunkiem, że: 

1) wykonywane są na utwardzonej nawierzchni; 

2) nie powodują negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin; 

3) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. W celu realizacji obowiązku zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na 

terenie gminy Mielno należy stosować: 

1) pojemniki o pojemności co najmniej 120 l wykonane z tworzywa sztucznego; 

2) kontenery o pojemności co najmniej 3000 l; 
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3) worki o pojemności co najmniej 1000 l wykonane z tkaniny polipropylenowej; 

4) worki o pojemności co najmniej 60 l wykonane z folii polietylenowych przezroczyste o grubości 

dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, według norm 

zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla worków do gromadzenia odpadów komunalnych, 

z informacją o przeznaczeniu worka na określony rodzaj odpadu; 

5) kosze uliczne i worki uliczne o pojemności co najmniej 35 litrów. 

2. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych muszą: 

1) być sprawne technicznie; 

2) odpowiadać polskim normom zatwierdzonym przez Polski Komitet Normalizacyjny; 

3) posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym funkcjonującym 

w pojazdach podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości; 

4) odpowiadać kolorystyce i być oznaczone napisami o treści określonej w rozporządzeniu Ministra 

właściwego wydanego na podstawie przepisu art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, z tym zastrzeżeniem że pojemniki przeznaczone do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winny mieć kolor inny niż określony w tym 

rozporządzeniu oraz być oznaczone napisem "odpady niesegregowane (zmieszane)" 

3. W jednym pojemniku albo worku zbierane i przekazywane są łącznie metale, tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe. 

§ 6. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być dostosowane do 

indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżnianie w tygodniowym cyklu odbioru, powinny mieć 

pojemność, co najmniej: 

1) lokal handlowy wielkopowierzchniowy powyżej 500 m2: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 x 240 l, 

b) bioodpady - 1 x 240 l, 

c) szkło - 1 x 240 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 x 1100 l, 

e) papier - 1 x 1100 l, 

2) lokal handlowy małopowierzchniowy do 500 m2: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1x 240 l, 

b) bioodpady - 1 x 240 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 240 l, 

e) papier - 1 x 240 l, 

3) lokal handlowy branża przemysłowa, punkt handlowy branża przemysłowa, podmioty usługowe, 

produkcyjne, rzemieślnicze, parkingi: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1x 120 l, 

b) bioodpady - 1 x 120 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 120 l, 

e) papier - 1 x 120 l, 

4) warzywniaki: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1 x 120 l, 
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b) bioodpady - 1 x 240 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 120 l, 

e) papier - 1 x 240 l, 

5) obiekty oświaty: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1x 1100 l, 

b) bioodpady - 1 x 240 l, 

c) szkło - 1 x 240 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 240 l, 

e) papier - 1 x 240 l, 

6) urzędy, obiekty użyteczności publicznej, ośrodki zdrowia, obiekty kultury, obiekty wojskowe: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1x 120 l, 

b) bioodpady - 1 x 120 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 120 l, 

e) papier - 1 x 120 l, 

7) lokal gastronomiczny ( naczynia jednorazowe): 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 2x 240 l, 

b) bioodpady - 1 x 240 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 2 x 240 l, 

e) papier - 1 x 240 l, 

8) lokal gastronomiczny bez naczyń jednorazowych: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1x 240 l, 

b) bioodpady - 1 x 240 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 240 l, 

e) papier - 1 x 120 l, 

9) lokal gastronomiczny bez miejsc konsumpcyjnych, uliczne punkty gastronomiczne: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane)- 1x 120 l, 

b) bioodpady - 1 x 120 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 120 l, 

e) papier - 1 x 120 l, 

10) domki letniskowe, domki kempingowe, przyczepy kempingowe, na użytek własny (bez działalności 

gospodarczej), do 2 obiektów: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1x 120 l, 

b) bioodpady - 1 x 120 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 
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d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 120 l, 

e) papier - 1 x 120 l, 

11) rodzinne ogrody działkowe: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1x 1100 l, 

b) bioodpady - 1 x 1100 l, 

c) szkło - 1 x 240 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 1100 l, 

e) papier - 2 x 240 l, 

12) nieruchomości świadczące usługi hotelarskie: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 x 240 l, 

b) bioodpady - 1 x 240 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 2 x 240 l, 

e) papier - 1 x 240 l, 

13) pozostałe nie ujęte w punktach powyżej: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1x 120 l, 

b) bioodpady - 1 x 120 l, 

c) szkło - 1 x 120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 x 120 l, 

e) papier - 1 x 120 l. 

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany, w celu realizacji obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych, do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone na odpady zbierane 

selektywnie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 oraz pojemniki przeznaczone na odpady niesegergowane ( zmieszane).  

2. Obowiązek określony w ust. 1 właściciel nieruchomości realizuje we własnym zakresie 

z uwzględnieniem warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2-3, lub skorzystać z usługi 

dostarczenia przez Gminę pojemników lub worków na odpady zbierane selektywnie oraz odpady 

niesegregowane (zmieszane). 

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, należy zapewnić 

ustawienie pojemników na nieruchomości położonej w bliskim sąsiedztwie, za zgodą właściciela tej 

nieruchomości. 

4. Pojemniki na odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, powinny być rozmieszczone na terenie 

nieruchomości w taki sposób, aby umożliwić dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, nie dalej 

jednak niż 5 metrów od granicy działki. 

5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie miejsc gromadzenia odpadów, pojemników lub 

worków w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez: 

1) zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed działaniem niekorzystnych czynników 

atmosferycznych polegających na zalewaniu gromadzonych odpadów przez deszcz lub śnieg, 

2) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w pojemnikach lub workach przeznaczonych dla 

danego typu odpadów, 

3) gromadzenie odpadów w pojemnikach w ilości niepowodującej ich przepełnianie i przeciążanie, 

4) nieumieszczanie w pojemnikach odpadów powodujących ich niszczenie, w szczególności gorącego popiołu 

i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, 

5) mycie i dezynfekcję pojemników, 
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6) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed 

dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych. 

6. Pojemniki usytuowane na drogach i w miejscach publicznych powinny być rozmieszczone 

z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego. 

7. Właściciel lokalu (punktu) handlowego lub gastronomicznego jest zobowiązany do ustawienia na 

zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne. 

Rozdział 4. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów oraz warunki uznania, że odpady są zbierane 

w sposób selektywny 

§ 8. 1. Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się 

za zachowany, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie frakcje, o których mowa w § 2 pkt 1 

Regulaminu, i w odpowiednich dla danego typu nieruchomości pojemnikach, workach, kontenerach 

przeznaczonych do zbierania tych odpadów; 

2) w pojemniku na odpady niesegregowane (zmieszane) umieszczono odpady, które nie podlegają 

selektywnemu zbieraniu; 

3) odpady zbierane są w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

według zasad określonych w Regulaminie, z wyłączeniem § 9 ust. 3 pkt 1,2 oraz ust. 4 pkt 1; 

4) pojemniki, kontenery i worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej 

frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania. 

2. Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych 

gminnym systemem gospodarowania odpadami każdorazowo, podczas odbioru odpadów, stwierdza czy doszło 

do naruszenia wymogów selektywnego zbierania tych odpadów i powiadamia o tym właściciela nieruchomości 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na worku lub pojemniku naklejki z następującą treścią: 

"Nieprawidłowa segregacja odpadów komunalnych". 

3. Jednostkowe stwierdzenie naruszenia wymogów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

następuje niezależnie od ilości pojemników, worków lub kontenerów oraz frakcji odpadów, względem których 

naruszono wymogi selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone Regulaminem. 

§ 9. 1 Selektywne zbieranie odpadów na terenie nieruchomości wymaga w zakresie: 

1) bioodpadów w postaci: 

a) nierozdrobnionych zdrewniałych części roślin - obowiązek zbierania ich luzem (bez opakowania) 

w kontenerach, w pojemnikach spełniających wymagania określone w Regulaminie jednakże pod 

warunkiem, że tak zebrane w pojemniku bioodpady umożliwiają zamknięcie pojemnika oraz zbieranie 

innych rodzajów bioodpadów, 

b) rozdrobnionych zdrewniałych części roślin oraz innych niż zdrewniałe części roślin, obowiązek zbierania 

ich luzem (bez opakowania) w kontenerach, pojemnikach spełniających wymagania określone 

w Regulaminie, 

c) naturalnych drzewek świątecznych (choinka) - obowiązek wystawiania ich w miejscu przeznaczonym do 

gromadzenia odpadów komunalnych lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, po uprzednim pozbawieniu 

ozdób oraz opakowania, w terminach ich odbioru określonych w harmonogramie odbioru odpadów 

komunalnych, 

d) odpadów spożywczych i kuchennych pochodzenia roślinnego - obowiązek zbierania ich luzem (bez 

opakowania) w pojemnikach spełniających wymagania określone w Regulaminie; 

2) odpadów opisanych w § 2 pkt 1 lit. a-f obowiązek zbierania ich w pojemnikach, workach spełniających 

wymagania określone w Regulaminie; 

3) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - obowiązek zbierania w pojemnikach 

spełniających wymagania określone w Regulaminie. 
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2. Pozbywanie się odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz naturalnych drzewek świątecznych 

zebranych na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej może następować poprzez 

podanie ich procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach na terenie tych nieruchomości. 

3. Frakcję odpadów z papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury właściciel nieruchomości zbiera luzem, a przed ich 

umieszczeniem w pojemniku lub w worku: 

1) poddaje procesowi zredukowania objętości, w szczególności poprzez zgniatanie, cięcie, chyba że jest to 

niemożliwe; 

2) usuwa etykiety, naklejki, taśmy opakowaniowe, folie i inne rzeczy nie będące papierem - o ile odpad jest 

w nie wyposażony i usunięcie ich jest możliwe lub nie jest nadmiernie utrudnione; 

3) opróżnia z pozostałości produktu przed umieszczeniem odpadu w pojemniku lub w worku na odpady 

komunalne segregowane. 

4. Frakcję odpadów z tworzyw sztucznych i metali, w skład której wchodzą odpady metali, odpady 

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, właściciel nieruchomości zbiera luzem lub w worku wykonanym 

z materiału tożsamego co odpady podlegające zbieraniu w ramach tej frakcji, a przed ich umieszczeniem 

w pojemniku lub w worku: 

1) poddaje procesowi zredukowania objętości, w szczególności poprzez zgniatanie, chyba że jest to 

niemożliwe; 

2) opróżnia z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku lub worku na odpady komunalne 

segregowane. 

5. Frakcję odpadów ze szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła, 

szkło bezbarwne i kolorowe - właściciel nieruchomości zbiera luzem, a przed ich umieszczeniem w pojemniku 

lub w worku opróżnia z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku lub worku na odpady 

komunalne segregowane. 

§ 10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

i nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób 

selektywny, określony w niniejszym Regulaminie. 

§ 11. Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zobowiązany jest do selektywnego odbierania przekazanych jemu odpadów komunalnych. 

Rozdział 5. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz zwolnienie właścicieli takich nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika na 

te odpady 

§ 12. 1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w: 

1) gotowych kompostownikach ogrodowych zapewniających izolację materiału kompostowego; 

2) drewnianych kompostownikach, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby 

zapewnić dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu; 

3) formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo i zapewniony jest dostęp powietrza 

do wszystkich warstw kompostu; 

4) sposób niepowodujący uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich; 

5) sposób umożliwiający dobre przewietrzanie warstw masy kompostowej, odprowadzenie nadmiaru wilgoci, 

łatwe nawilżanie materiału, oraz dostępność do materiału w celu jego przerobienia. 
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3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach nie prowadzi się 

w dołach lub zbiornikach betonowych niezapewniających dostępu powietrza do wszystkich warstw kompostu. 

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nie wyposażają 

nieruchomości w pojemniki na bioodpady oraz nie przekazują bioodpadów do punktów selektywnego zbierania 

odpadów, jeżeli bioodpady powstałe na terenie nieruchomości poddają kompostowaniu w kompostownikach 

przydomowych zlokalizowanych na terenie tych nieruchomości. 

5. Zabrania się dodawania do kompostownika środków chemicznych lub materiałów konserwowanych 

chemicznie. 

6. O korzystaniu z przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości opisanej w ust. 1 informuję 

Gminę Mielno poprzez ujawnienie tej okoliczności w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

7. W przypadku rezygnacji z kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostowniku właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest poinformować Gminę Mielno o zmianie dotychczasowego sposobu 

zagospodarowania odpadów poprzez ujawnienie tej okoliczności w aktualizacji (korekta) deklaracji opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rozdział 6. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości powinno odbywać się z częstotliwością 

zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady w okresie od 16 września do 14 czerwca: 

a) w budownictwie wielorodzinnym - co najmniej 1 raz w tygodniu, 

b) w budownictwie jednorodzinnym - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 

c) w nieruchomościach niezamieszkałych świadczących usługi hotelarskie - co najmniej 1 raz w tygodniu, 

d) w nieruchomościach niezamieszkałych - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od 15 czerwca do 15 września: 

a) w budownictwie wielorodzinnym - co najmniej 2 razy w tygodniu, 

b) w budownictwie jednorodzinnym - co najmniej 2 razy w tygodniu, 

c) w nieruchomościach niezamieszkałych świadczących usługi hotelarskie - co najmniej 2 razy w tygodniu, 

d) w nieruchomościach niezamieszkałych - co najmniej 1 raz w tygodniu, 

3) bioodpady w okresie od 15 czerwca do 15 września: 

a) w budownictwie wielorodzinnym - co najmniej 1 raz w tygodniu, 

b) w budownictwie jednorodzinnym - co najmniej 1 raz w tygodniu, 

c) w nieruchomościach niezamieszkałych świadczących usługi hotelarskie - co najmniej 1 raz w tygodniu, 

d) w nieruchomościach niezamieszkałych - co najmniej 1 raz w tygodniu, 

4) odpady segregowane szkło w okresie od 16 września do 14 czerwca - co najmniej 1 raz w miesiącu; 

5) odpady segregowane szkło w okresie od 15 czerwca do 15 września - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie; 

6) odpady segregowane metale, opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztuczne, papier w okresie od 16 

września do 14 czerwca - co najmniej 1 raz w miesiącu; 

7) odpady segregowane metale, opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztuczne, papier w okresie od 15 

czerwca do 15 września - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 
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8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w budownictwie 

jednorodzinnym i wielorodzinnym - 1 raz w roku. 

3. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odpady komunalne powinny być usuwane co najmniej 

1 raz w tygodniu. 

§ 14. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz mieszanych pozbywają się 

odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach 

i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów, 

2) odpadów selektywnie zebranych w postaci szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 

wielomateriałowych - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach i przekazanie 

przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do 

punktów selektywnego zbierania odpadów, 

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - poprzez wystawianie w zabudowie wielorodzinnej przy 

osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed 

nieruchomością w termine ustalonym z przedsiębiorcom, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie 

odpadów lub przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów, 

4) zużytych opon - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów, 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez wystawianie w zabudowie wielorodzinnej przy 

osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed 

nieruchomością w termine ustalonym z przedsiębiorcą, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie 

odpadów lub poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub punktów zbierania 

zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

6) zużytych baterii i akumulatorów - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów, 

a w przypadku baterii również do pojemników Miejskiego Punktu Elektroodpadów; 

7) odpady niebezpieczne, w tym resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony 

drewna oraz opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, helu i opakowania o nich, opakowania po 

środkach ochrony roślin, opakowania po truciznach, klejach, lepiszczach i konserwantach, substancje do 

wywabiania plam, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji - poprzez przekazanie do 

punktów selektywnego zbierania odpadów, 

8) przeterminowanych leków - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub do 

oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach, 

9) chemikaliów i opakowania po chemikaliach - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania 

odpadów, 

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - poprzez gromadzenie w osobnych kontenerach lub workach 

przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i przekazanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę 

na odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub 

przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 

wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na warunkach określonych w odrębnej umowie 

z przedsiębiorcą, 

11) bioodpady - poprzez poddanie kompostowaniu w sposób określony w § 12, lub poprzez gromadzenie tych 

odpadów w pojemnikach lub workach i przekazanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na 

odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów. Dopuszcza się 

zbieranie bioodpadów do worków jako uzupełnienie do pojemników. 

12) żużle i popioły paleniskowe z kotłów domowych z paliw stałych poprzez przekazanie do punktów 

selektywnego zbierania odpadów lub poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach na odpady 

niesegregowane (zmieszane); 

13) tekstylia i odzież - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów; 
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14) świetlówki i żarówki - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub do 

pojemników Miejskiego Puntu Elektroodpadów; 

15) zużyte tonery i kartridże - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów; 

16) nośniki danych, w tym kasety, dyskietki, dyski, płyty poprzez przekazanie do punktów selektywnego 

zbierania odpadów lub do pojemników Miejskiego Punktu Elektroodpadów; 

17) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek poprzez przekazywanie do punktów selektywnego zbierania 

odpadów. 

§ 15. Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na których prowadzona jest usługa hotelarska 

pozbywają się odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach 

i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów, 

2) odpadów selektywnie zebranych w postaci szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 

wielomateriałowych - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach i przekazanie 

przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do 

punktów selektywnego zbierania odpadów, 

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon - poprzez przekazanie do punktów 

selektywnego zbierania odpadów, 

4) zużytych opon - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów, 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez przekazanie do punktów selektywnego 

zbierania odpadów lub punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

6) zużytych baterii i akumulatorów - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów, 

a w przypadku baterii również do pojemników Miejskiego Punktu Elektroodpadów; 

7) odpady niebezpieczne, w tym resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony 

drewna oraz opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, helu i opakowania o nich, opakowania po 

środkach ochrony roślin, opakowania po truciznach, klejach, lepiszczach i konserwantach, substancje do 

wywabiania plam, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji - poprzez przekazanie do 

punktów selektywnego zbierania odpadów, 

8) przeterminowanych leków - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub do 

oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach, 

9) chemikaliów i opakowania po chemikaliach - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania 

odpadów, 

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania 

odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na warunkach określonych w odrębnej 

umowie z przedsiębiorcą, 

11) bioodpady - poprzez gromadzenie tych odpadów w pojemnikach lub workach i przekazanie 

przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do 

punktów selektywnego zbierania odpadów. Dopuszcza się zbieranie bioodpadów do worków jako 

uzupełnienie do pojemników. 

12) żużle i popioły paleniskowe z kotłów domowych z paliw stałych poprzez przekazanie do punktów 

selektywnego zbierania odpadów lub poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach na odpady 

niesegregowane (zmieszane); 

13) tekstylia i odzież - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów; 
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14) świetlówki i żarówki - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub do 

pojemników Miejskiego Puntu Elektroodpadów; 

15) zużyte tonery i kartridże - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów; 

16) nośniki danych, w tym kasety, dyskietki, dyski, płyty poprzez przekazanie do punktów selektywnego 

zbierania odpadów lub do pojemników Miejskiego Punktu Elektroodpadów; 

17) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek poprzez przekazywanie do punktów selektywnego zbierania 

odpadów. 

§ 16. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne nie 

objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami, zobowiązani są do pozbywania się odpadów na 

podstawie indywidualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej 

świadczącym usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. 

§ 17. Zakazuje się właścicielom nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne 

nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami przekazywania odpadów komunalnych do 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 18. Odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów usługowych, 

działalności gospodarczych oraz innych nieruchomości nie należy wrzucać do koszy ulicznych, pojemników 

przy budynkach użyteczności publicznej oraz pojemników i worków innych właścicieli. 

§ 19. 1 Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć 

kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, zobowiązani są do 

zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w odstępach czasu 

uniemożliwiających ich przepełnienie. 

2. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji 

eksploatacji tych oczyszczalni. 

3. Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków właściciel nieruchomości ma 

obowiązek zgłosić do gminnej ewidencji. 

Rozdział 7. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 20. 1 W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki 

odpadami w obiegu zamkniętym zaleca się, by właściciele wszystkich nieruchomości zmniejszali ilość 

wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez: 

1) ograniczenie marnotrawienia żywności; 

2) prowadzenia selektywnego zbierania bioodpadów; 

3) ograniczenie korzystania z toreb i opakowań jednorazowych; 

4) zakup produktów w opakowaniach zwrotnych; 

5) stosowanie produktów, które w wyniku zużycia mogą być wykorzystane ponownie po wymianie ich części 

lub uzupełnieniu; 

6) ponowne wykorzystanie lub naprawę użytkowanych przedmiotów; 

7) zastępowanie produktów i opakowań nienadających się do odzysku lub nieulegających biodegradacji 

takimi, które można poddać recyklingowi lub kompostowaniu. 

2. Gmina Mielno dąży do zwiększania świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji a także 

w celu doprowadzenia do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami i osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. 
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Rozdział 8. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 21. 1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, 

zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 

zwierzęcia poza jej obszar. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach 

publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt. 

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza teren własnej posesji na smyczy, a psy 

należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być prowadzone w kagańcu. 

4. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób 

niepełnosprawnych. 

§ 22. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być 

wyrzucane do koszy ulicznych. 

Rozdział 9. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz 

obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 23. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach: 

1) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 

2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych w zabudowie wielorodzinnej, 

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej. 

§ 24. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem, że utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie 

powoduje uciążliwości, w tym zapachowych, dla użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz spełnione są 

wymogi sanitarne, budowlane, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, określone odrębnymi przepisami. 

§ 25. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi zobowiązani są do 

przeprowadzania w każdym roku w terminach od 15 kwietnia do 15 maja oraz każdorazowo w przypadku 

wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości, szczególnie w pomieszczeniach zsypowych 

i piwnicznych budynków, w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych oraz w punktach najbardziej 

zagrożonych bytowaniem gryzoni. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz nieruchomości 

niezamieszkałych obowiązek deratyzacji realizują w miarę potrzeb. 

Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna. 

§ 27. Traci moc uchwała Nr XXVII/314/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4885). 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. po wcześniejszym ogłoszeniu w Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Tadeusz Jarząbek 
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