Projekt
z dnia 11 października 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia
2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 888 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek
Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Dokonać zmiany § 10 ust. 10 załącznika do uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Mikołów, zwana dalej Uchwałą, poprzez nadanie nowego brzmienia:
"10. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - jeden raz na dwa tygodnie,
2) dla odpadów zbieranych selektywnie: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych - jeden raz w miesiącu,
3) dla bioodpadów - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz na dwa tygodnie,
a w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu,
4) dla popiołu - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1
maja do 30 września - jeden raz na dwa miesiące,
5) dla pozostałych odpadów segregowanych wymienionych w § 3 ust.1 pkt 6-14 - odbiór na bieżąco,
adekwatnie do częstotliwości ich wytwarzania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2021 r.
Celem uszczegółowienia zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Mikołów dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne w zakresie częstotliwości odbioru odpadów dokonano następujących zmian w § 10
ust. 10 :
1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wpisano odbiór - jeden raz na
dwa tygodnie,
2)
dla papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali
wielomateriałowych wprowadzono zapis - jeden raz w miesiącu,

i odpadów

opakowaniowych

3) dla bioodpadów wpisano w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz na dwa
tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu,
4) dla popiołu wprowadzono zapis - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz
w miesiącu, a w okresie od 1 maja do 30 września - jeden raz na dwa miesiące.
Zapis pkt 5 w ust. 10 pozostawiono bez zmian.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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