
 

Z A W I A D O M I E N I E 

o zmianie w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2021 r. 
 

 

 Burmistrz Mikołowa zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe zasady          

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. 

(Dz. U z 2019 r. poz. 1579) wymusiła odejście od dotychczasowego sposobu postępowania. Poniżej przed-

stawiamy najistotniejsze różnice: 
 Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na tere-

nie Gminy Mikołów selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkiem wszystkich podmiotów 

funkcjonujących na tym obszarze. Z tego powodu właściciele nieruchomości, którzy do tej pory prowadzili 

zbiórkę nieselektywną muszą dostosować się do nowych wymogów i rozpocząć segregację. 
 Na terenie gminy Mikołów  nadal obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/363/2012 z dnia 

29 maja 2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 2899) w sprawie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
W związku z aktualnym brzmieniem zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 

U z 2020 r. poz. 1439 – dalej jako ucpg) właściciele nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy 

mają do wyboru dwie opcje: 
 

1. Dobrowolnie i na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej przystą-

pić  do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
2. Zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie oraz wpisanym do Rejestru 

Działalności Regulowanej na naszym terenie. W takim jednak wypadku Burmistrz Mikołowa  kontroluje po-

siadanie zarówno takich umów, jak i dowodów uiszczania opłat za usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 i a ucpg. 
 

 W związku z powyższym – w przypadku chęci kontynuowania współpracy po 1 stycznia 2021 r. w 

zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z Gminą Mikołów niezbędne jest złożenie stosownego 

oświadczenia (druk w załączeniu) oraz wypełnienie na nowo deklaracji, która wskazywać będzie precyzyjnie 

zapotrzebowanie na odbiory konkretnych frakcji z określoną częstotliwością i na tej podstawie wskazywać 

aktualną miesięczną wysokość  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z oświadczenia wynikać 

powinna zgoda na przystąpienie właściciela nieruchomości do zorganizowanego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 
 Brak wyrażenia zgody skutkuje wyłączeniem właściciela nieruchomości z dniem 1 stycznia 2021 r. 

ze zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie za-

wrze umowy na odbieranie odpadów komunalnych, analogicznie jak w przypadku spraw w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych, zaistnieje podstawa do wydania z urzędu decyzji, w któ-

rej ustala się: 

1. Obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych; 

2. Wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w uchwale Rady 

Miejska Mikołowa z dnia 15.12.2020 r. nr XXXV/316/2020 w sprawie stawki opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbie-

rania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne; 

3. Terminy uiszczania opłat; 



4.  Decyzji, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wydawana jest ona na okres 1 

roku,  i ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decy-

zji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mo-

cy obowiązującej decyzji. 

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne złożenie w siedzibie Urzędu Miasta lub za 

pośrednictwem poczty dołączonego do niniejszego zawiadomienia „oświadczenia”. 

 

 
 

         Z poważaniem, 
 

                                                                                                                 Burmistrz Mikołowa 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


