UCHWAŁA NR XXXV/317/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), na
wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w § 1
ust. 1 dodaje się ust. 1a, w brzmieniu:
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2021 r. zostanie
wniesiona przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mikołów, bez
wezwania, do dnia 15 lutego 2021 r.”.
2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy
Mikołów oraz na tablicy ogłoszeń.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/317/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.
W związku z utrzymującym się stanem epidemii ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, proponuje się, w celu ograniczenia zagrożenia mieszkańców Mikołowa oraz
pracowników Urzędu Miasta doręczających decyzje i zawiadomienia zarażeniem COVID-19,
zmienić termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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