UCHWAŁA NR XLV/813/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Mikołów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po
konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/937/2010 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Śl.
2010 r., Nr 131, poz.2165)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W § 4 Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów dokonać zmiany
ust. 2 poprzez nadanie nowego brzmienia:
„2. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawione
w tzw. gniazdach, z zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji - 4 pojemniki
z podziałem na następujące frakcje:
1) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
2) papier i tektura,
3) szkło,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.
§ 2. W § 7 ust.2 uchwały dokonać zmiany treści pkt 4 poprzez nadanie nowego brzmienia:
„4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji - z napisem BIO”.
§ 3. Dokonać zmiany treści § 11 ust. 5 Regulaminu poprzez nadanie nowego brzmienia:
„5. 1) Odpady ulegające biodegradacji powstające na terenie nieruchomości można poddać
procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu,
a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela
nieruchomości, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
bądź gromadzić w dostarczonych pojemnikach lub workach, co następnie zostanie odebrane
przez przedsiębiorcę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2) Odpady ulegające biodegradacji będą odbierane:
a) z zabudowy jednorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na
dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - dwa razy
w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz w tygodniu,
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c) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne
są wytwarzane - raz w miesiącu”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Mikołów.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 poz.
19) w uchwale j.w. dokonano następujących zmian:
1) dodano pkt 4 w § 4 ust. 2 dotyczący ustawienia w zabudowie wielorodzinnej
pojemników do odpadów ulegających biodegradacji,
2) dokonano zmiany w § 7 ust. 2 opisu worka brązowego do zbierania odpadów
ulegających biodegradacji,
3) dokonano zmiany treści ust. 5 w § 11 dotyczącego postępowania z wytworzonymi na
terenie nieruchomości odpadami ulegającymi biodegradacji oraz częstotliwości ich odbierania.
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