UCHWAŁA 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.
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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po
konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/937/2010 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Śl.
2010 r., Nr 131, poz.2165)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W § 3 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 ( z późn.zm.),
zwanego dalej Regulaminem, dodać pkt 14 o następującym brzmieniu:
„14) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.
§ 2. W § 4 Regulaminu dodać ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz na nieruchomościach, które w części
stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą do segregacji
odpadów stosuje się pojemniki lub worki”.
§ 3. Dokonać zmiany treści § 7 ust. 2 Regulaminu poprzez nadanie nowego brzmienia:
„2. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpowiadają rodzajowi
gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:
1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę oznaczonych napisem PAPIER,
2) zielony - z przeznaczeniem na szkło oznaczonych napisem SZKŁO,
3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
oznaczonych napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone z umieszczonym napisem BIO-ZIELONE,
na pozostałe odpady ulegające biodegradacji - z napisem BIO,
5) czarny - z przeznaczeniem na popiół i żużel z palenisk domowych z napisem POPIÓŁ”.
§ 4. Dokonać zmiany treści § 8 ust. 5 Regulaminu poprzez nadanie nowego brzmienia:
„5. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
ustala się na podstawie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w § 8 ust. 3 oraz
częstotliwości ich odbierania określonej w § 11 ust. 2”.

Id: B168015A-7568-46E6-8DB6-259889CE41D7. Podpisany

Strona 1

§ 5. Dokonać zmiany treści § 11 ust. 5 pkt 1 Regulaminu poprzez nadanie nowego brzmienia:
„1) Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni można
poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu,
a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela
nieruchomości, należy je zbierać do worków z napisem BIO-ZIELONE i dostarczyć do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.
§ 6. W § 11 ust. 5 Regulaminu dodać pkt 3 o następującym brzmieniu:
„3) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
z wyłączeniem odpadów zielonych należy poddać procesowi kompostowania
z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości
ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy je zbierać do
worków z napisem BIO i dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych”.
§ 7. Dokonać zmiany treści § 11 ust. 11 Regulaminu poprzez nadanie nowego brzmienia:
„11. Pojemniki z popiołem i żużlem z palenisk domowych będą opróżniane z następującą
częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
lecz odpady komunalne są wytwarzane - nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc w okresie od
1 października do 30 kwietnia, a w okresie od 1 maja do 30 września - nie mniejszą niż
jeden raz na dwa miesiące,
2) w zabudowie wielorodzinnej - nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu w okresie od
1 października do 30 kwietnia, a w okresie od 1 maja do 30 września nie mniejszą niż jeden
raz na miesiąc”.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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