
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 - 2a i ust. 3 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 
zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności , wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. 1. W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1: 

1) za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 
29,00 zł/osobę/miesiąc, 

2) za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 
23,00 zł/osobę/miesiąc; 

2. W przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1: 

1) za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 
28,00 zł/osobę/miesiąc, 

2) za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 
22,00 zł/osobę/miesiąc. 

3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, o której mowa w §1: 

1) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 
116,00 zł/osobę/miesiąc, 

b) za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 
92,00 zł/osobę/miesiąc; 

2) w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

a) za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 
112,00 zł/osobę/miesiąc, 

b) za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 
88,00 zł/osobę/miesiąc.”. 
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§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 3.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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