
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/307/2020 

RADY MIEJSKIEJ MIELNA 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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. 6r ust. 3 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 następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Mielno od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość ich odbierania, 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Mielno, z terenu 

nieruchomości zamieszkałej oraz mieszanej odbierane są odpady w każdej ilości: 

1) zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach: 

a) papier, 

b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

c) szkło, 

d) bioodpady, 

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu 

odpadów wskazanych w lit. a-d 

2) zebrane w workach odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe: 

a) do 1 m3 rocznie na jeden punkt wywozowy z nieruchomości zamieszkałej i mieszanej (w tym max. 10 kg 

odpadów niebezpiecznych tj.: 17 06 04, 17 03 80), 

b) do 4 m3 rocznie na jeden punkt wywozowy z nieruchomości wielolokalowej,  
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3) wystawiane przed nieruchomością meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny. 

§ 3. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Mielno, z terenu 

nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na których prowadzona jest usługa hotelarska odbierane są odpady w każdej 

ilości: 

1) zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach: 

a) papier, 

b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

c) szkło, 

d) bioodpady, 

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiące pozostałości po uprzednim wysegregowaniu 

odpadów wskazanych w lit. a-d. 

§ 3. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Mielno, 

wszystkie nieruchomości są wyposażane w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Mielno. 

§ 4. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punktach selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców oraz właścicieli 

nieruchomości mieszanej, w każdej ilości niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) tworzywa sztuczne, 

6) bioodpady, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym nośniki danych, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyte opony - 1 szt. na jeden punkt wywozowy na 1 rok, 

10) przeterminowane leki i chemikalia, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyte tonery i kartridże, 

13) świetlówki i żarówki, 

14) tekstylia i odzież 

15) żużle i popioły paleniskowe z kotłów domowych z paliw stałych, 

16) 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, 

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, 
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18) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe: 

a) do 1 m3 rocznie na jeden punkt wywozowy (w tym max. 10 kg odpadów niebezpiecznych tj.: 17 06 04, 

17 03 80), 

b) do 4 m3 rocznie na jeden punkt wywozowy z nieruchomości wielolokalowej.  

2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punktach selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez właścicieli nieruchomości na których 

znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

oraz na których prowadzona jest usługa hotelarska w każdej ilości niżej wymienione odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) tworzywa sztuczne, 

6) bioodpady, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym nośniki danych, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyte opony - 1 szt. na jeden punkt wywozowy na 1 rok, 

10) przeterminowane leki i chemikalia, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyte tonery i kartridże, 

13) świetlówki i żarówki, 

14) tekstylia i odzież, 

15) żużle i popioły paleniskowe z kotłów domowych z paliw stałych, 

16) 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, 

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, 

18) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe do 100 kg rocznie na jeden punkt wywozowy (w tym 

max. 10 kg odpadów niebezpiecznych tj.: 17 06 04, 17 03 80), 

3. Na stronie internetowej urzędu miejskiego oraz tablicach informacyjnych zlokalizowanych w każdym 

punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczony jest wykaz rodzajów odpadów 

przyjmowanych w danym punkcie. 

§ 5. Częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości określa poniższe 

zestawienie: Okres I: od 16 września do 14 czerwca, Okres II: od 15 czerwca do 15 września. 

Rodzaj nieruchomości Rodzaj odpadów Okres I Okres II 

Budownictwo jednorodzinne 

niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne  

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie 

co najmniej 2 

razy w tygodniu 

bioodpady 
co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie  

co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

 szkło 
co najmniej 1 raz 

w miesiącu 

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie 
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papier 
co najmniej 1 raz 

w miesiącu 

co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

 metale, opakowania 

wielomateriałowe, tworzywa 

sztuczne 

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie 

co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 

1 raz w roku (październik)  

Budownictwo wielorodzinne 

niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

co najmniej 2 

razy w tygodniu 

bioodpady 
co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

szkło 
co najmniej 1 raz 

w miesiącu 

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie 

 metale, opakowania 

wielomateriałowe, tworzywa 

sztuczne, papier 

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie 

co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 

1 raz w roku (październik) 

Domek letniskowy, lub inna 

nieruchomość wykorzystywana 

na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe  

niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie 

co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

bioodpady 
co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie  

co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

 szkło 
co najmniej 1 raz 

w miesiącu 

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie 

metale, opakowania 

wielomateriałowe, tworzywa 

sztuczne, papier 

co najmniej 1 raz 

w miesiącu 

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie 

Usługi hotelarskie 

niesegregowane ( zmieszane) 

odpady komunalne, bioodpady 

co najmniej 1 raz 

w tygodniu 

co najmniej 2 

razy w tygodniu 

szkło 
co najmniej 1 raz 

w miesiącu 

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie  

metale, opakowania 

wielomateriałowe, tworzywa 

sztuczne, papier  

co najmniej 1 raz 

na dwa tygodnie  

co najmniej 1 raz 

w tygodniu  

§ 6. 1. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z pojemników i worków oznakowanych przez 

przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru na podstawie umowy z Gminą Mielno. 

2. Odbiór odpadów obywa się zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez przedsiębiorcę 

świadczącego usługi odbioru na podstawie umowy z Gminą Mielno. 

3. Harmonogram odbioru odpadów jest udostępniony właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma 

być dokonywany przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru. 

4. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości odbywa się we wszystkie dni tygodnia, oprócz niedziel. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawiania pojemników i worków z odpadami 

komunalnymi w dniu wywozu do godz. 7:00 w okresie od czerwca do sierpnia oraz do godziny 8:00 od 

września do maja. 

§ 7. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany 

z nieruchomości w całości: 

1) w zabudowie jednorodzinnej po zgłoszeniu telefonicznym do podmiotu realizującego odbiór odpadów, 

2) w zabudowie wielorodzinnej po zgłoszeniu telefonicznym do podmiotu realizującego odbiór odpadów 

i wystawieniu odpadów przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów. 
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2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy wystawiać najpóźniej w dniu uzgodnionym z podmiotem 

realizującym odbiór odpadów do godziny 7:00. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, które będą niekompletne (z brakującymi, wymontowanymi częściami) 

będą nieodebrane lub odebrane i zagospodarowane na koszt właściciela nieruchomości, z której pochodzą 

odpady. 

§ 8. 1. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości, własnym transportem i na własny koszt, odpady 

komunalne wymienione w § 4, przyjmowane są nieodpłatnie, w punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w godzinach ich otwarcia. 

2. Informacje dotyczące lokalizacji oraz godzin otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych udostępniane są na stronie internetowej urzędu miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości oraz przyjęte w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami przekazywane są 

uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, 

odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 10. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 

zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie - 94 34 59 868, 

3) elektronicznie na adres: odpady@gmina.mielno.pl  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVII/315/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 13. 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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