
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/457/2021 

RADY MIEJSKIEJ MIELNA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Zach. 

z 2021 r. poz. 5566) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - 1x120 l, 

b) bioodpady - 1x120 l, 

c) szkło - 1x120 l, 

d) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe  - 1x120 l, 

e) papier - 1x120 l,”; 

2) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zwalnia się z całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady właścicieli 

nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, którzy podali w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje, dotyczące posiadania 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

i korzystających ze zwolnienia części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku 

z kompostowaniem bioodpadów.”; 

3) w § 13 ust. 2 pkt 1 po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu: 

„e) z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - co najmniej 1 raz na dwa 

tygodnie,”; 

4) w § 13 ust. 2 pkt 2 po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu: 

„e) z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - co najmniej 1 raz na dwa 

tygodnie,”; 

5) w § 13 ust. 2 pkt 3 po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu: 
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„e) z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - co najmniej 1 raz na dwa 

tygodnie,”; 

6) w § 13 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

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

tygodnie, w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - co 

najmniej 1 raz w miesiącu;”; 

7) w § 13 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

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

15 czerwca do 15 września - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, w przypadku nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - co najmniej 1 raz w miesiącu;”; 

8) w § 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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

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

jednorodzinnej na terenie nieruchomości w terminie ustalonym z przedsiębiorcom, z którym Gmina 

zawarła umowę na odbieranie odpadów lub przekazanie do punktów selektywnego zbierania 

odpadów,”; 

9) w § 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego - poprzez wystawianie w zabudowie wielorodzinnej 

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

jednorodzinnej na terenie nieruchomości w terminie 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,”; 

10) w § 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - poprzez przekazanie do punktów selektywnego 

zbierania odpadów,”; 

11) § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

przeprowadzania deratyzacji 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. po wcześniejszym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Tadeusz Jarząbek 
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