
 

 

UCHWAŁA NR IX/47/15 

RADY GMINY MIELNIK 

z dnia 29 września 2015 r. 

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na terenie Gminy Mielnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r 

ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX/126/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik wprowadza  

się, następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy”. 

1) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w tygodniu, 

b) odpady zebrane selektywnie: 

- szkło, papier i tektura - 1 raz w miesiącu, 

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu; 

2) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, 

b) odpady zebrane selektywnie: 

- szkło - 1 raz na dwa miesiące, 

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, 

- papier i tektura - 1 raz na kwartał.  

2. Dodaje się § 10 o następującej treści: 
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„Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić 

do Urzędu Gminy osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: 

gmina@mielnik.com.pl, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem 

reklamacji. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela 

nieruchomości, rodzaju odpadów komunalnych, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także 

numeru lokalu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Nikitorowicz 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3136


		2015-10-05T11:22:46+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




