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

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

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Mielec 
w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Miejską Mielec w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
polegające na odbiorze bezpośrednio z nieruchomości jednorodzinnych i zagospodarowaniu 
odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, 
stanowiących odpady komunalne (tzw. odpady zielone) z brązowego pojemnika ustawionego na 
nieruchomości w każdym tygodniu miesiąca, ponad ilość odbiorów ustaloną w odrębnej uchwale. 

§ 2.  

Określa się ceny za usługi dodatkowe, o których mowa w §1 w następującej wysokości: 

1) w 2022 roku: 

a) 30,00 zł za pojedynczy miesiąc w okresie od maja do października, 

b) 180,00 zł za cały okres od maja do października, 

2) w pozostałych latach: 

a) 30,00 zł za pojedynczy miesiąc w okresie od kwietnia do października danego roku, 

b) 210,00 zł za cały okres od kwietnia do października danego roku. 

§ 3.  

Określa się następujący sposób świadczenia dodatkowych usług, o których mowa w § 1: 

1) dodatkowe usługi realizowane będą w miesiącach od kwietnia do października, 
z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) w 2022 r. dodatkowe usługi realizowane będą w miesiącach od maja do października, 

3) dodatkowe usługi realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza, 
składanego przez właściciela nieruchomości; wzór formularza dostępny będzie na stronie 
internetowej www.mielec.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Mielcu, 

4) zgłoszenia realizacji dodatkowych usług należy dokonać nie później niż na 5 dni przed 
rozpoczęciem miesiąca, w którym świadczone mają być usługi dodatkowe, 
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5) formularz, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Mielcu: osobiście, za 
pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 5.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej 
w Mielcu. 

§ 6.  

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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