UCHWAŁA 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, 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, 2 i 2a 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. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, którego treść stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów zmieniona uchwałą
nr XXI/489/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, uchwałą nr XXXII/651/2017 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/401/2016 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Mikołów oraz uchwałą nr XLV/813/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., za wyjątkiem przepisu § 3 ust. 6 oraz
§ 7 ust. 5, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik do uchwały Nr XXII/219/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Mikołów.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez
Burmistrza Mikołowa miejsca odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie;
2) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
prowadzonego przez Burmistrza Mikołowa, prowadzący na terenie gminy odbiór odpadów
komunalnych;
3) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony
właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę;
4) pojemniku - rozumie się to pojemnik dwu lub czterokołowy do zbierania odpadów komunalnych
zgodny z normą PN-EN 840, kontenery obsługiwane przy użyciu specjalistycznych pojazdów
(bramowiec i/lub hakowiec) oraz pojemniki na odpady komunalne rozmieszczone na terenach
służących do użytku publicznego oraz na drogach publicznych;
5) worku - rozumie się przez to worek foliowy HDPE lub LDPE do zbiórki odpadów komunalnych,
spełniający wymogi kolorystyczne dla danej frakcji odpadów.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia segregacji odpadów mającej
na celu oddzielnie gromadzenie:
1) papieru,
2) szkła,
3) tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
4) bioodpadów,
5) popiołu,
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
7) odpadów niebezpiecznych,
8) przeterminowanych leków i chemikaliów,
9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
10) zużytych baterii i akumulatorów,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
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12) zużytych opon,
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
14) odpadów tekstyliów i odzieży,
15) niesegregowanych (zmieszanych)
wyszczególnionych w pkt 1-14.

odpadów

komunalnych,

z wyłączeniem

odpadów

2. Odpady segregowane, o których mowa w ust.1 pkt 1-3 w nieruchomościach jednorodzinnych
należy gromadzić w workach, a w nieruchomościach wielorodzinnych i niezamieszkałych
- w workach lub pojemnikach.
3. Niesegregowane
w pojemnikach.

odpady

komunalne,

bioodpady

i popiół

winny

być

gromadzone

4. Odrębnie od odpadów komunalnych, wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1-5 i w pkt 15, należy
w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości osobno gromadzić i postępować zgodnie z zapisami
§ 10 ust. 4-10 , odpady wymienione w ust. 1 pkt 6-14.
5. Właściciele nieruchomości przekazują samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, odpady zebrane selektywnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-14.
6. Kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane w wyznaczonym na terenie
nieruchomości zorganizowanym miejscu bądź urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład
substancji organicznych oraz nie powoduje uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
7. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek wynikający z § 3 ust.1 regulaminu poprzez:
1) zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w workach,
pojemnikach lub wydzielonych miejscach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
znajdujących się na terenie nieruchomości, w sposób uniemożliwiający mieszanie się
poszczególnych frakcji ze sobą,
2) pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z częstotliwością i zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego oraz w zakresie mycia i naprawy pojazdów
samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; powstające ścieki nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Na terenach nieruchomości, z wyłączeniem terenów służących do użytku publicznego,
dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych związanych z bieżącą
eksploatacją pod warunkiem, że nie spowodują one zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód
gruntowych oraz nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.
§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego. Usuwanie błota,
śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, a innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb.
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Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków do zbierania
odpadów komunalnych:
1) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne – 120 litrów,
2) pojemniki na odpady zbierane selektywnie - 120 litrów,
3) worki na odpady zbierane selektywnie - 80 litrów,
4) pojemniki rozmieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz przy drogach
publicznych - 30 litrów.
2. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpowiadają rodzajowi
gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:
1) niebieski - z przeznaczeniem na papier oznaczonych napisem PAPIER,
2) zielony - z przeznaczeniem na szkło oznaczonych napisem SZKŁO,
3) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe
oznaczonych napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE,
4) brązowy - z przeznaczeniem na bioodpady oznaczonych napisem BIO,
5) czarny - z przeznaczeniem na popiół oznaczonych napisem POPIÓŁ.
§ 7. 1. Każda nieruchomość musi być wyposażona w minimum po jednym worku i/lub pojemniku
na odpady komunalne wymienionym w § 6 ust. 1.
2. Ilość pojemników ustawionych na terenie nieruchomości zamieszkałej uzależniona jest
od liczby osób zamieszkujących, minimalnej ilości wytwarzanych odpadów wynoszącej
60 l/osobę/miesiąc oraz częstotliwości odbioru odpadów.
3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje
Regulamin ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników mogą być używane odpowiednio
oznaczone worki.
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb
przy uwzględnieniu częstotliwości ich odbierania.
5. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy
we własnym zakresie zagospodarowują bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości poprzez
kompostowanie ich w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z obowiązku posiadania
pojemnika lub worka na te odpady.
§ 8. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:
1) Na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej pojemniki i worki na odpady należy
przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy
je wystawiać w terminie wynikającym z harmonogramu odbioru, przed wejściem na teren
nieruchomości; w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości
pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
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2) Na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady odbierane są,
zgodnie z harmonogramem, z przeznaczonych na ten cel miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie budynków.
3) Rozmieszczenie pojemników przy drogach oraz na terenach użytku publicznego winno być
dostosowane do potrzeb wynikających z natężenia ruchu pieszych z zastrzeżeniem,
że na przystankach komunikacyjnych powinien znajdować co najmniej 1 pojemnik.
§ 9. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia
odpadów:
1) Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie
czystości, w tym co najmniej raz w kwartale dokonywać ich dezynfekcji.
2) Pojemniki nie powinny być uszkodzone lub pozbawione pokrywy.
3) Pojemniki na odpady winny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, najlepiej
utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
4) Miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości przez ich zamiatanie
i uprzątanie.
5) W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej
nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania
pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.
6) Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości
z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wyłonionym przez gminę w drodze przetargu.
7) W pojemnikach na odpady komunalne nie należy gromadzić śniegu, lodu, gruzu, szlamów,
substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych
aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.
8) W pojemnikach na odpady nie należy spalać jakichkolwiek odpadów.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
i odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
b) odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe – co najmniej raz w miesiącu,
c) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na dwa tygodnie, a w okresie
od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu,
d) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia- raz na miesiąc, a w okresie od
1 maja do 30 września - raz na dwa miesiące;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
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a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej 2 razy w tygodniu,
b) odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe – co najmniej raz w tygodniu,
c) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - dwa razy w tygodniu, a w okresie
od 1 listopada do 31 marca - raz w tygodniu,
d) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w tygodniu, a w okresie
od 1 maja do 30 września - raz na miesiąc.
3. 1) Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane:
a) z zabudowy jednorodzinnej w ramach organizowanej zbiórki dwa razy w ciągu roku,
b) z zabudowy wielorodzinnej co najmniej raz na dwa tygodnie, z wydzielonych miejsc
zorganizowanych przy stanowisku śmietnikowym.
2) Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony można również dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. 1) Odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany
pochodzący z remontów prowadzonych przez mieszkańców w nieruchomościach jednorodzinnych
i lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej umieszczone w workach będą odbierane
na indywidualne zamówienie raz w roku.
2) Odpady budowlane i rozbiórkowe można również dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, bądź gromadzić w podstawionym przez przedsiębiorcę pojemniku
za dodatkową opłatą.
5. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub oddawać w placówkach handlowych. Zużyte baterie można również dostarczać
do punktów zbiórki zorganizowanych w obiektach użyteczności publicznej.
6. Przeterminowane leki i chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Leki można również dostarczać do punktów zbiórki zorganizowanych
w aptekach na terenie gminy.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub oddawać w placówkach handlowych.
8. Odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
9. Odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – co najmniej raz w miesiącu,
2) dla papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
bioodpadów - co najmniej raz w miesiącu,
3) dla popiołu - co najmniej dwa razy w miesiącu,
4) dla pozostałych odpadów segregowanych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6-14 - odbiór na bieżąco,
adekwatnie do częstotliwości ich wytwarzania.
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11. Opróżnianie pojemników rozmieszczonych przy drogach publicznych oraz na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego następuje co najmniej dwa razy w tygodniu.
12. Przed obiektami handlowymi, kioskami, lokalami gastronomicznymi opróżnianie pojemników
następuje codziennie.
13. Harmonogram odbioru odpadów oraz wyznaczone punkty zbiórki, o których mowa w ust.5-6
podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.
14. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość
wywozu jeden raz na kwartał.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. 1. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów zaleca się:
1) zakup produktów w opakowaniach zwrotnych,
2) unikanie stosowania toreb z tworzywa sztucznego na zakupy,
3) ograniczenie marnotrawienia żywości.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku
§ 12. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane
do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami w taki sposób by nie stanowiły one zagrożenia
lub uciążliwości
dla
otoczenia,
w szczególności
w zakresie
hałasu,
odorów
i zachowań agresywnych tych zwierząt.
2. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki, owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązane są do zabezpieczenia tych lokali przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz.
§ 13. 1. Na tereny użytku publicznego zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane pod opieką
osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej
za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.
2. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych lub mało
uczęszczanych, oddalonych od zabudowań i obiektów użyteczności publicznej, gdzie obecność psa
bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi, jednak pod warunkiem, że pies ma założony
kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem.
3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych
pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego poziomu higieny i kontroli
nad ograniczeniem populacji, o ile nie powoduje to nadmiernej uciążliwości dla współlokatorów.
4. Przewożenie zwierząt domowych środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko
na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
§ 14. 1 Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych zobowiązani są do bezzwłocznego
usuwania z chodników, ulic, placów, przejść podziemnych, skwerów, terenów zielonych itp.
odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta.
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2. Właściciele (opiekunowie) zobowiązani są do usuwania w szczelnym opakowaniu
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta do pojemników na odpady komunalne zmieszane
lub do koszy ulicznych.
3. Kojec przeznaczony dla psów na terenie nieruchomości winien być usytuowany w odległości
co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości nie jest wymagane jeżeli styka
się on z kojcem na sąsiedniej działce.
4. Kojec przeznaczony dla psów na terenie nieruchomości winien być sprzątany na bieżąco,
co najmniej raz w tygodniu.
Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 15. 1. Zabrania się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) w budynkach wielorodzinnych i w ich obrębie,
2) w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej,
3) w obszarze ograniczonym ulicami: św. Wojciecha, Konstantego Prusa, Karola Miarki,
Krakowską.
2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w pomieszczeniach zamkniętych i na terenach ogrodzonych tak, aby nie mogły przedostać się
na drogi i tereny publiczne.
3. Utrzymanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości dla innych osób
zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, a w szczególności uciążliwości
takich jak odory czy hałas.
4. Wytwarzane, w trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich nieczystości należy gromadzić
w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.
5. Zaleca się, aby ule z pszczołami na terenach zabudowanych utrzymywać w miejscach
uniemożliwiających swobodny dostęp do uli osobom trzecim oraz w taki sposób, aby ich obecność
nie zakłócała korzystania z nieruchomości sąsiednich, w tym dróg publicznych i nie stanowiła
zagrożenia dla ludzi.
6. Zabrania się hodowli pszczół na balkonach budynków wielorodzinnych.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
§ 16. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej,
2) zabudowane obiektami produkcyjnymi, usługowymi, handlowymi, magazynowymi,
3) gospodarstw rolnych.
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku: w okresie wiosennym od 15
marca do 15 kwietnia oraz w okresie jesiennym od 15 września do 15 października, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. W przypadku stwierdzenia gryzoni należy przeprowadzić deratyzację niezwłocznie bez względu
na obszar wystąpienia gryzoni.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/219/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Stosownie do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), rada gminy jest
zobowiązana dostosować Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów,
zwany dalej „Regulaminem" w terminie do 6 września 2020 r. Regulamin określa szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zgodnie z wymogami zawartymi
w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach.
Ustawa odrębnie wprowadziła w art. 4 ust.2 pkt 1 lit. a zapis o frakcjach odpadów odbieranych
bezpośrednio z nieruchomości, natomiast w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b wprowadzono zapis
o przyjmowaniu wyszczególnionych odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych m.in. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym (np. igły i strzykawki), odpadów odzieży i tekstylii oraz odpadów
niebezpiecznych. W związku z powyższym dokonano zmiany § 3 Regulaminu.
W art. 4 ust. 2 a ustawy wprowadzono możliwość określenia w Regulaminie wymagań
dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi (w § 10 ust. 3 Regulaminu), zwolnienia właścicieli tych nieruchomości
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady (w § 7 ust. 5 Regulaminu)
oraz określenia warunku
uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny (w § 3
ust. 6 Regulaminu). Dostosowano w treści Regulaminu wprowadzone ustawą pojęcia bioodpadów
oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Ustalono sposób pozbywania się odpadów odzieży i tekstyliów (w § 10 ust. 8 Regulaminu)
oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym m.in. igieł i strzykawek (w § 10 ust. 9 Regulaminu).
Wprowadzono zapis w § 7 ust. 4 Regulaminu odnośnie ustalenia pojemności pojemników
na odpady komunalne do indywidualnych potrzeb oraz określono częstotliwość odbioru odpadów
dla nieruchomości niezamieszkałych (§ 10 ust. 10 Regulaminu).
Doprecyzowano w § 10 ust. 4 Regulaminu zapis w zakresie odbioru bezpośrednio
z nieruchomości odpadów budowlanych i remontowych takich jak: odpady z betonu, gruz
betonowy i ceglany.
Wprowadzono w § 11 ust. 1 Regulaminu
i ograniczenia ilości odpadów.

zapis

dotyczący

obowiązku

zapobiegania

W § 12 regulaminu dodano ust. 2 wprowadzający zasady utrzymywania w budynkach
mieszkalnych gadów, płazów i ptaków. W § 13 ust. 3 ustalono kwestie dotyczące utrzymywania
zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych. Natomiast w § 15 dodano ust. 6 zabraniający
prowadzenie hodowlę pszczół na balkonach budynków wielorodzinnych.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Id: D465A5D5-B41A-4CBA-8803-2EDAEF7885E4. Podpisany

Strona 1 z 1

