
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/240/2022 
RADY GMINY MIELEC 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały własnej  Nr XII/90/2019  Rady Gminy Mielec  z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j Dz. U. z 2022r., poz.559), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 r. poz.1648) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. 2021 r. poz.888 ze zm.). 

Rada Gminy Mielec 
uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały własnej Nr XII/90/2019  Rady Gminy Mielec  z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności zmienionej uchwałą nr 
XII/102/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia  2019r. w ten sposób, że:  

§ 3. otrzymuje brzmienie: 

1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
ustala się, że stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności wynosi: 

1) 2,94 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów  

2) 5,89 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów  

3) 11,78 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów  

4) 54,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów  

5) 294,54 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów 

6) 16,90 zł za worek o pojemności 120 litrów 

2. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której  nie zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się za pojemnik lub  worek  
podwyższoną opłatę w wysokości: 

1) 8,85 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów  

2) 17,70 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów  

3) 35,40 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów  

4) 162,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów  
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5) 885,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów 

6) 50,70 zł za worek o pojemności 120 litrów 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie 1 lipca 2022 r. 
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Uzasadnienie

Z końcem czerwca 2022 r. z mocy prawa wygasają wszystkie uchwały dotyczące stawek za pojemnik lub
worki dotyczące nieruchomości niezamieszkałych, podjęte przez wejściem w życie Ustawy zmieniającej
(Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 r. poz.1648)). Stosownie do art. 5 ust. 2
niniejszej Ustawy, uchwała rady Gminy Nr XII/90/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 18 grudnia 2019 r.
podjęta na podstawie art. 6k ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm. ) zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały,
nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2022r. Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie nowej
uchwały dot. stawek w zakresie nieruchomości niezamieszkałych. Proponowana wysokość stawek zostały
skorygowana o wartość zaokrąglenia i dostosowana do obowiązujących przepisów.
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