
 

 

 

Uchwała Nr XIII/165/15 

Rady Gminy Mielno 

z dnia 29 września 2015 r. 

 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokość cen za te usługi 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz 

art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122), Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

      

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mielno i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną dodatkową opłatę. 

2. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

zamieszkałych uiszczał będzie za: 

a) zwiększenie częstotliwości wywozu poza harmonogramem – 20 zł za jednorazowy wywóz 

pojemnika lub worka; 

b) odbiór z posesji worków na odpady zielone (trawa i liście) – 2 zł za jeden worek. 

c) zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników poza harmonogramem – 25 zł 

za jeden pojemnik 

3. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

niezamieszkałych uiszczał będzie za odbiór z posesji worków na odpady zielone (trawa i 

liście) - 2 zł za jeden worek. 

 

§ 2. 1. Usługi dodatkowe realizowane będą na podstawie deklaracji składanej przez 

właściciela nieruchomości w Urzędzie Gminy Mielno. 

2. Wzór deklaracji na usługi wymienione w § 1  stanowi załącznik do Uchwały Rady Gminy 

Mielno w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

     

§ 3. 1. Worki na odpady zielone właściciel nieruchomości odbiera samodzielnie w siedzibie 

przedsiębiorcy świadczącego usługi dodatkowe na rzecz Gminy Mielno. 

2. Właściciel nieruchomości zgłosi telefonicznie odbiór odpadów zielonych u przedsiębiorcy 

wykonującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

    

§ 4. Opłata za usługi dodatkowe wnoszona będzie z góry, gotówką w Kasie lub przelewem na 

konto Urzędu Gminy Mielno. 

     

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno. 

     

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Tadeusz Jarząbek 


