UCHWAŁA NR XXII/220/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli
nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d
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. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Rozdział 1.
Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier,
3) szkło,
4) metale,
5) tworzywa sztuczne,
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
7) bioodpady,
8) popiół,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyte opony,
10) 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.
2. Bezpośrednio z nieruchomości, odbierana będzie każda ilość zgromadzonych odpadów
komunalnych wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1-9, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminach wyznaczonych
w harmonogramie odbioru odpadów dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,
z uwzględnieniem częstotliwości ich odbioru, określonych w § 4.
3. 1) Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 10 będą odbierane na indywidualne zamówienie
w workach BIG BAG w ilości 1 m3/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny.
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2) Zamówienie będzie składane do Urzędu Miasta:
a) w przypadku nieruchomości jednorodzinnych - przez właściciela nieruchomości,
b) w przypadku nieruchomości wielorodzinnych - przez posiadacza lokalu mieszkalnego.
4. Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
w kompostownikach przydomowych i korzystających z częściowego zwolnienia z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Bioodpady (liście) umieszczone w workach będą odbierane raz w roku przez przedsiębiorcę
w terminie określonym w harmonogramie.
6. W nieruchomościach jednorodzinnych odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, szkło,
metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe będą odbierane w workach.
7. Gmina zapewnia dostarczenie do nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w przypadku
braku możliwości ustawienia kontenerów do selekcji przy stanowisku śmietnikowym właścicielom
nieruchomości wielorodzinnych, co miesiąc worków na odpady segregowane następujących frakcji:
a) papieru,
b) szkła,
c) tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych.
8. Ilość dostarczanych worków na odpady segregowane winna odpowiadać ilości wystawionych
napełnionych worków.
§ 3. 1. W celu umożliwienia odbioru odpadów komunalnych przedsiębiorcom odbierającym
te odpady, właściciele nieruchomości zobowiązani są umieszczać pojemniki i worki wypełnione
odpadami w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór, z utwardzonym dojazdem
dla pojazdu odbierającego odpady, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, a gdy takie
miejsce nie jest wyznaczone – na chodniku albo na poboczu przy krawężniku jezdni. Pracownik
przedsiębiorcy musi mieć zapewnioną możliwość dostępu do pojemników bez konieczności
otwierania wejścia na teren nieruchomości. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się także wjazd na
teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach.
2. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić przed godziną 6:00 w dniu odbioru.
Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1-9 odbywać się będzie
z nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) z zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, szkło , metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe – raz w miesiącu,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
c) bioodpady – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie
od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,
e) zużyte opony - dwa razy w roku,
f) popiół - raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia, a w okresie od 1 maja
do 30 września raz na dwa miesiące;
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2) z zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe – co najmniej raz w tygodniu,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej dwa razy w tygodniu,
c) bioodpady – dwa razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie
od 1 listopada do 31 marca raz w tygodniu,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz na dwa tygodnie,
e) zużyte opony - raz na dwa tygodnie,
f) popiół - raz w tygodniu w okresie od 1 października do 30 kwietnia, a w okresie od 1 maja
do 30 września raz na miesiąc;
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe - raz w miesiącu,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
c) bioodpady - raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie
od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu,
d) popiół - raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia, a w okresie od 1 maja
do 30 września raz na dwa miesiące.
2. 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.
Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 5. 1. Punkt selektywnego
ul.Dzieńdziela 44 w Mikołowie.

zbierania

odpadów

komunalnych

zlokalizowany

jest

przy

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia
odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki, o którym mowa
w ust. 1, znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.
4. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, określa
odrębna uchwała.
§ 6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczyć usługi przez cały rok
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 19:30 oraz w soboty w godzinach od 8:00
do 15:30.
§ 7. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddać, bez ograniczeń,
z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
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5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) zużyte opony,
13) odpady niebezpieczne,
14) 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 igły i strzykawki,
15) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Dla odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 11 i 12 ustala się następujące
limity:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 0,3 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe - 0,2 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny,
3) zużyte opony - 0,1 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny.
§ 8. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 7 właściciele nieruchomości samodzielnie mogą
dostarczyć przeterminowane leki do wyznaczonych aptek na terenie gminy.
2. Lista aptek, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki, podana jest na stronie
internetowej Urzędu Miasta.
Rozdział 4.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług
§ 9. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia
zdarzenia zgłosić o mających miejsce nieprawidłowościach. Zgłoszenia należy dokonywać w formie
pisemnej na adres Urzędu Miasta Mikołów lub na adres e-mailowy uslugi.komunalne@mikolow.eu.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 10. Traci moc uchwała nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą nr XV/368/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałą nr XX/477/2016 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałą nr XXXII/650/2017 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałą nr XLV/812/2018 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez
właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., za wyjątkiem przepisu § 2 ust. 4,
który wchodzi 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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Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/220/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wynika z konieczności dostosowania zapisów uchwały do wymogów
zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) w następujących kwestiach dotyczących:
a) odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości (§ 2 ust. 1 i 2 uchwały),
b) odbierania bioodpadów od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych posiadających
kompostowniki (§ 2 ust. 4 uchwały),
c) przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym , tj. igły
i strzykawki, odpadów odzieży i tekstyliów oraz odpadów niebezpiecznych (§ 7 ust. 1 uchwały).
Ponadto uszczegółowiono tryb zgłaszania odbioru odpadów remontowo - budowlanych (gruzu)
przez właściciela nieruchomości jednorodzinnych lub posiadacza lokalu mieszkalnego
(§ 2 ust. 3 uchwały) oraz określono częstotliwość odbioru tych odpadów (§ 4 ust.2 uchwały).
Wprowadzono zapis dotyczący odbioru liści z nieruchomości w ramach organizowanej raz w roku
zbiórki (§ 2 ust.5 uchwały) oraz określono zasady odbioru surowców wtórnych z nieruchomości
(§ 2 ust.6 uchwały).
Dostosowano w treści uchwały wprowadzone ustawą
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

pojęcia

bioodpadów

oraz

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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