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Mielno, 28 grudnia  2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, 
 

Niniejszym pismem chcielibyśmy poinformować, że od dnia 01 stycznia 2021r. następuje 

modyfikacja gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Najistotniejsze zmiany 

wchodzące w skład nowych regulacji to: 

➢ zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych. Wszyscy właściciele nieruchomości 

mają obowiązek segregowania odpadów w podziale na pięć frakcji: 

- papier, 

- szkło, 

- metale i tworzywa sztuczne, 

- bio, 

- odpady zmieszane (pozostałe po segregacji). 

Nie ma już możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów. Wskazówki 

dotyczące zasad segregacji zamieszczone zostały w załączonej ulotce oraz na stronie 

www.ekomielno.pl 

 

➢ nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie przystępują do gminnego 

systemu gospodarowania odpadami dobrowolnie na podstawie zgody właściciela 

nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.  W związku z powyższym w załączeniu do 

niniejszej informacji przekazuję Państwu oświadczenie wyrażające zgodę na pozostanie 

w zorganizowanym przez Gminę Mielno systemie. Podpisane oświadczenie proszę 

dostarczyć do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 

Miejskim w Mielnie. Niezłożenie oświadczenia będzie skutkowało wykluczeniem Państwa 

nieruchomości z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

co równoważne jest z brakiem odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021r.  

 

Pozostając  w  gminnym  systemie  odbioru  odpadów  komunalnych  mają  Państwo 

gwarancję: 

 

✓ bezpłatnego wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki na każdą frakcję 

odpadów 

w ilości zaspokajającej Państwa potrzeby; 

✓ bezpłatnego dostępu do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK-ów), gdzie można oddać odpady problemowe między innymi odpady 

wielkogabarytowe, elektroniczne, sprzęt AGD itp.;  

✓ regularnych wywozów odpadów w oparciu o stały harmonogram; 

✓ stałej opłaty, która nie ulegnie podwyższeniu np. w przypadku okresowego 

wzrostu masy wytworzonych odpadów czy zwiększenia ilości 

pojemników/worków; 

✓ wysokiej i sprawdzonej jakości wykonywanych usług; 

✓ pomocy w realizacji ustawowych wymogów formalno-prawnych w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

http://www.ekomielno.pl/
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W przypadku nieprzystąpienia przez właściciela nieruchomości do gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, jest on zobowiązany do zawarcia indywidualnej umowy 

na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności 

regulowanej, w zakresie odbioru odpadów komunalnych, prowadzonego przez Burmistrza Mielna 

(www.ekomielno.pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej). 

 

Liczymy, że przedstawione warunki zachęcą Państwa do kontynuowania umowy w ramach 

gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku zapytań bądź 

wątpliwości  prosimy o kontakt  mailowy – odpady@ekomielno.pl  lub telefoniczny 94 / 345 98 68. 
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