
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Mielno, dnia   28  grudnia 2020 r. 

 

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 2021r. wprowadza następujące zmiany dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

 Zmiana zasad 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 znajdują się w załączonej ulotce oraz na stronie: www.ekomielno.pl 

 Opłata wnoszona w formie ryczałtu za rok ( bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości 

w roku oraz ilość wytwarzanych odpadów) wynosić będzie od 1 stycznia 2021 roku 181,90 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 dwukrotności stawki 

obowiązującej opłaty tj. 363,80 zł za rok. Opłata podwyższona zostanie nałożona w drodze decyzji 

administracyjnej przez Burmistrz Mielna. 

 Koszty podstawowego wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki pokrywa Gmina Mielno. 

 

 W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 

otrzymują Identyfikator Punktu Wywozowego uprawniający do korzystania z Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK-ów ). Adres punktów: Mielno, ul. S. Maczka 44 

oraz Kiszkowo 2.  Aktualnie obowiązujące identyfikatory są wydawane w Urzędzie Miejskim w Mielnie. 

Tracą ważność identyfikatory wydane  przed  2021 r. 

 

 W związku z zaistniałymi zmianami właściciele nieruchomości, którzy do tej pory mieli zadeklarowaną 

segregację odpadów nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji – otrzymają oni zawiadomienie 

o zmianie stawki opłaty oraz terminie płatności z Urzędu Miejskiego w Mielnie. 

 

  W związku z zaistniałymi zmianami właściciele nieruchomości, którzy do tej pory mieli zadeklarowany 

brak segregacji odpadów zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji na 2021 rok na zmienionym 

wzorze deklaracji DO-3. 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. 

 

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 313, tel.: 94/ 3459868,  e-mail: odpady@gmina.mielno.pl. 
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