Gospodarka Odpadami w Gminie Mielec
Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zmienia dotychczasową „politykę śmieciową" w naszym kraju,
przenosząc odpowiedzialność w tym przedmiocie na gminy.
Celem niniejszej informacji jest przybliżenie Państwu zasad jakie będą nas wszystkich
obowiązywały od 1 lipca 2013 r. w świetle nowych przepisów, tak abyśmy mogli razem wejść
w nowy system, który zapewni właściwą realizację nałożonych na gminę obowiązków.
1. Podstawowym elementem systemu jest objęcie wszystkich mieszkańców obowiązkiem
pozbywania się odpadów komunalnych w sposób selektywny, tak aby móc spełnić nałożone
przez Unię Europejską na nasz kraj poziomy odzysku surowców wtórnych. Odpady z terenu
gminy mają trafiać na regionalną instalację do przetwarzania odpadów lub na instalacje
zastępcze znajdujące się na terenie naszego województwa, określone w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.
2. Rady Gmin zostały zobligowane do przyjęcia pakietu uchwał regulujących gospodarkę
odpadami na ich terenie. Rada Gminy Mielec podjęła już stosowne uchwały, których treść jest
dostępna do wglądu na stronie www.gmina.mielec.pl
3. Uchwalona przez Radę Gminy Mielec wysokość stawek za odbieranie odpadów komunalnych
od 1 lipca 2013 r. wynosi odpowiednio za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
powstającymi na terenie nieruchomości ;
zamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób ;
- selektywny wynosi miesięcznie:
a/ dla gospodarstwa domowego 1 osobowego
- 13,00 zł
b/ dla gospodarstwa domowego 2 osobowego
- 18,00 zł
c/ dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej - 28,00 zł
- nieselektywny wynosi miesięcznie:
a/ dla gospodarstwa domowego 1 osobowego
– 19,50 zł
b/ dla gospodarstwa domowego 2 osobowego
– 27,00 zł
c/ dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej – 42,00 zł
niezamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób:
- selektywny stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynosi;
a/ 8,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
b/ 16,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
c/ 32,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
d/ 155,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
e/ 835,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów

- nieselektywny stawka za pojemnik o określonej pojemności wynosi;
a/ 12,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
b/ 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
c/ 48,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
d/ 232,50 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
e/ 1252,50 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów
4. Od 1 lipca 2013 r. zostanie zmodyfikowany obecny system gospodarowania odpadami przez
mieszkańców. Na terenie gminy Mielec funkcjonował będzie nowy system segregacji odpadów
z podziałem na:
• szkło (białe i kolorowe) – worek zielony;
• papier i tektura oraz wielomateriałowe – worek niebieski;
• tworzywa sztuczne – worek żółty
• odpady ulegające biodegradacji ( opady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych)– worek
brązowy.
Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych
pozbywać się będą zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach koloru
czarnego.
5. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych
( zmieszanych ) z terenu nieruchomości;
a/ na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery
tygodnie, a w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na dwa tygodnie,
b/ na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na dwa
tygodnie,
c/ na których nie zamieszkują mieszkańcy, a właściciele nieruchomości prowadzą;
- działalność gastronomiczną , hotelarską, handlu artykułami spożywczymi- jeden raz na dwa
tygodnie,
-pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na cztery tygodnie.
6.Ustalono częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych z terenu
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ;
- papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, - jeden raz na miesiąc
- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, - dwa razy w roku,
z nieruchomości zamieszkałych;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte
opony - jeden raz w roku,
- ponadto odpady; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali, papieru i tektury,
tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji,
odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony,
odpady niebezpieczne takie jak: lampy fluorescencyjne, farby, rozpuszczalniki, pozostałości po
środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych
środkach, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Wójt Gminy Mielec poda do publicznej wiadomości mieszkańcom, lokalizację punktów oraz
wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.

7. Wysokość opłaty z danej nieruchomości określa jej właściciel w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając ilość osób w gospodarstwie
domowym przez odpowiednią stawkę. W przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.
8. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mielec, zobowiązani
są do złożenia Wójtowi Gminy Mielec wypełnionej ww deklaracji:
- pierwsza w terminie do 31 maja 2013 r.;
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
9. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji,
Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są bez wezwania do uiszczenia na rzecz Gminy
Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w cyklu dwumiesięcznym
w następujących terminach:
1/ za miesiąc styczeń i luty
- do 20 lutego każdego roku
2/ za miesiąc marzec i kwiecień - do 20 kwietnia każdego roku
3/ za miesiąc maj i czerwiec
- do 20 czerwca każdego roku
4/ za miesiąc lipiec i sierpień - do 20 sierpnia każdego roku
5/ za miesiąc wrzesień i październik do 20 października każdego roku
6/ za miesiąc listopad i grudzień do 20 grudnia każdego roku
Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Gminy Mielec lub gotówką w punkcie
kasowym banku lub w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.
11. Ustawa nakazuje zorganizowanie przetargu, w którym wyłonieni zostaną przedsiębiorcy
odpowiadający za odbiór i zagospodarowanie odpadów, za ustalone kwoty należne od gminy za
w/w usługę.
Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony mieszkańcom po rozstrzygnięciu przetargu
i podpisaniu umowy z wykonawcą (przedsiębiorcą) na wywóz i zagospodarowanie odpadów.
12. Odpady komunalne na terenie Gminy Mielec będą odbierane ze wszystkich nieruchomości,
zarówno zamieszkałych, jak też niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność
gospodarczą, właściciele działek rekreacyjnych, ogrody działkowe itp.)
13.Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec
www.gmina.mielec.pl

