
UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), 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 § 5 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, dodać pkt 4 
o następującym brzmieniu:  "4. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, określa odrębna uchwała".

§ 2. Dokonać zmiany treści § 7 Uchwały, który otrzymuje brzmienie: "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 i tektura,

2) szkło,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady zielone (trawa i liście),

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów,

12) zużyte opony,

13) popiół i żużel paleniskowy,

14) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

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,
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3) zużyte opony - 0,1 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Mikołowa

mgr Michał Rupik
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