Projekt
z dnia 8 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/316/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia
2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 3, art. 6k ust. 2a
pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Dokonać zmiany w § 1 ust. 1 pkt 2) lit. c) Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr
XXXV/316/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r., który otrzymuje brzmienie:
"c) za pojemnik o pojemności 140 l - w wysokości 22,20 zł,".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2021 r.
Zmiana treści uchwały z:
"c) za pojemnik o pojemności 110 l - w wysokości 17,46 zł,"
na treść:
"c) za pojemnik o pojemności 140 l - w wysokości 22,20 zł,"
ma na celu dostosowanie pojemnika o określonej pojemności, przeznaczonego do zbierania
odpadów komunalnych - popiołu, na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do pojemności pojemników dostarczanych
właścicielom nieruchomości przez firmę wywozową. Mając na uwadze powyższe okoliczności
podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
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