UCHWAŁA NR XXVIII/259/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 9 lipca 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Dokonać zmiany § 7 ust. 4 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:
„4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady
komunalne są wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych
indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do
dwutygodniowego cyklu odbioru:
1) w budynkach użyteczności publicznej poza wymienionymi niżej – 2 litry na każdego
pracownika,
2) dla szkół wszelkiego typu – 2 litry na każdego ucznia i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli – 2 litry na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych – 20 litrów na każde 10 m2 powierzchni handlowej, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem – 20 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych – 20 litrów na każdych 10 pracowników, nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów,
8) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali itp. – 20 litrów na jedno łóżko,
9) dla rodzinnego ogrodu działkowego - 15 litrów na każdą działkę, nie mniej jednak niż
pojemnik o pojemności 120 litrów,
10) dla cmentarzy - nie mniej niż 3 litrów na jedną mogiłę, jednak nie mniej niż pojemnik
o pojemności 1100 litrów,
11) dla nieruchomości, na których rozpoczęto budowę obiektów - co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów,
12) dla innych nieruchomości/części nieruchomości - co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów”.
§ 2. W § 7 załącznika do Uchwały dodać pkt 6 o następującym brzmieniu:
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„6. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
ustala się na podstawie średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w §
7 ust. 4 oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 10 ust. 10”.
§ 3. W § 7 załącznika do Uchwały dodać pkt 7 o następującym brzmieniu:
„7. Nieruchomości, o których mowa w § 7 ust. 4 odpady selektywne gromadzą w minimum
jednym worku o pojemności 80 lub 120 litrów z każdej frakcji odpadu lub minimum w jednym
pojemniku o minimalnej pojemności 120 litrów na każdą frakcję odpadu”.
§ 4. Dokonać zmiany § 10 ust. 3 pkt 1 lit a załącznika do Uchwały, poprzez nadanie nowego
brzmienia:
„a) z zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach
organizowanej zbiórki dwa razy w ciągu roku”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/259/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 9 lipca 2020 r.
W związku z zamiarem objęcia od 1 stycznia 2021 r. systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne koniecznym jest zmiana zapisów Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Mikołów. W związku z powyższym dokonano następujących zmian:
a) wprowadzono minimalne normy ilości wytwarzanych odpadów komunalnych dla
nieruchomości niezamieszkałych (§ 7 ust. 4, 6 i 7),
b) ustalono odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon z nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe (§ 10 ust. 3 pkt 1 lit a).
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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