
 

 

UCHWAŁA NR XXX/322/2020 

RADY MIEJSKIEJ MIELNA 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

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 6k ust. pkt 1, ust. 2, ust 2a pkt 2, ust. 3, ust. 4a i art. 6j ust.1 pkt 2, ust. 3b, 

ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1439), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/305/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. 

Woj. Zacho. z 2020 r. poz. 5117), dodaje się § 3a który otrzymuje brzmienie: 

„§ 3a. Określa się zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2: 

1) na podstawie ilości m3 zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, z zastrzeżeniem pkt 3-6; 

2) okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy; 

3) w przypadku nieruchomości o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, które nie są wyposażone 

w wodomierz, o którym mowa w pkt 1, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 

3,0 m3/osoba/miesiąc; 

4) w przypadku nieruchomości o której mowa w § 1 pkt 3, które nie są wyposażone w wodomierz, 

o którym mowa w pkt 1, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 4,5 m3/łóżko/miesiąc; 

5) w przypadkach: nabycia własności nieruchomości lub nabycia prawa do władania nieruchomością 

(np. najem, dzierżawa), podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca, przez okres do zakończenia pierwszego pełnego roku 

kalendarzowego zamieszkiwania na nieruchomości, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje 

się: 

a) 3,0 m3/osoba/miesiąc w przypadku nieruchomości o których mowa w § 1 pkt 1 i 2; 

b) 4,5 m3/łóżko/miesiąc w przypadku nieruchomości o której mowa w § 1 pkt 3; 

6) w przypadku nieruchomości, na której prowadzone jest gospodarstwo rolne i stan zużycia wody 

wskazany w dokumentach potwierdzających ilość m3 zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy 

dla nieruchomości zamieszkałej (lokalu mieszkalnego), obejmuje również zużycie wody 

wykorzystywanej na cele prowadzonego we własnym zakresie gospodarstwa rolnego i nie może być 

zainstalowany dodatkowy wodomierz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej do 

określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3,0 m3/osoba/miesiąc.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 grudnia 2020 r.

Poz. 5605



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Tadeusz Jarząbek 
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