UCHWAŁA NR XVII/397/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie wystąpienia do członków parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej
o zmodyfikowanie prawa w zakresie obowiązku wykaszania traw i chwastów
oraz roślin obcych przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.),
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Wyraża się wolę zmiany przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) poprzez poszerzenie listy wymagań w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości określonych w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy, o którym mowa w art. 4 ustawy obejmujących obowiązek
koszenia nieruchomości porośniętych trawami, roślinami obcymi oraz chwastami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zasadność uchwalenia tego aktu miejscowego jest podyktowana koniecznością podjęcia działań
mających na celu nowelizację dotychczasowych przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399). Dzięki tym zmianom jednostki samorządu
terytorialnego, a w szczególności gminy, będą miały możliwość w praktyce egzekwowania
obowiązku usuwania nie tylko niekoszonej trawy i chwastów, ale również stanowisk barszczu
Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenach stanowiących własność prywatną.
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
miałaby konkretnie dotyczyć art. 4 wspomnianego aktu prawnego, w myśl którego rada gminy, po
zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, jako aktu prawa miejscowego. W obecnym
kształcie ustawy ustawodawca dopuścił, wprowadzenie we wspomnianym regulaminie, wymagań
dotyczących między innymi mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi, czy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego. Dopisanie w art. 4 ust. 2 ww. ustawy,
konieczności usuwania z terenów stanowiących własność osób fizycznych oraz prawnych, roślin
gatunków obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla gatunków rodzimych lub siedlisk
przyrodniczych ujętych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia
do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
pozwoli Gminom na określenie zasad usuwania tych roślin w regulaminach utrzymania czystości
i porządku.
Konieczność zmiany prawa, przy zachowaniu konstytucyjnych zasad ochrony własności, wynika
nie tylko z potrzeb ochrony przed zagrożeniami w obliczu pożaru czy też poparzenia
spowodowanego barszczem sp., ale również z chęci zapewnienia estetyki krajobrazu.
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