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

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

o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy 
nie są obowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Miejskiej Mielec opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy 
Miejskiej Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następującą 
zmianę: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:    

„§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługę w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej 
Mielec w wysokości: 

1) 65,00 złotych brutto/m3 za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych do stacji zlewnej; 

2) 100,00 złotych brutto/m3za opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 3.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów. 
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§ 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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