Informacja dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Szanowni Państwo,
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koniecznością
dostosowania gminnego systemu gospodarowania odpadami do zapisów w/w ustawy, Gmina Mielno z dniem 01 stycznia
2022r. wprowadza następujące zmiany dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:


Opłata wnoszona w formie ryczałtu od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe za rok ( bez względu na liczbę dni
korzystania z danej nieruchomości w roku oraz ilość wytwarzanych odpadów) wynosić będzie od 1 stycznia 2022
roku 191,90 zł. Opłatę należy uiszczać jednorazowo, bez wezwania, w terminie do 15 marca każdego roku na
indywidualny numer rachunku bankowego. Numery indywidualne kont bankowych pozostają bez zmian.
..

..



W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na właściciela
nieruchomości zostanie nałożona opłata podwyższona w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty tj.
767,60 zł za rok. Opłata podwyższona zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Burmistrz Mielna.



W związku z zaistniałymi zmianami właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nowych drukach DO-3, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Oryginał deklaracji należy złożyć
w Urzędzie Miejskim w Mielnie osobiście, listownie lub drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.
Deklaracja składana drogą elektroniczną musi zawierać albo bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany
ważnym certyfikatem kwalifikowanym), albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Nie ma możliwości
wysłania deklaracji za pośrednictwem e-maila.



Należy uaktualnić wydany w roku ubiegłym Identyfikator Punktu Wywozowego, uprawniający do korzystania
z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK-ów ) . W tym celu proszę zgłosić się do
Urzędu Miejskiego w Mielnie do pokoju nr 10.

Szczegółowe informacje dotyczące gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zasady segregacji,
harmonogramy, wzory deklaracji, problemowe odpady, itp.) są dostępne na stronie internetowej www.ekomielno.pl oraz w
Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Mielnie, pokój 10, tel.: 94/ 3459868, e-mail:
odpady@gmina.mielno.pl.

