
UCHWAŁA NR XLI/457/2014
RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2013 poz. 1399, z późn. zm.), Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że: 

1) Od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów 
komunalnych zebranych w sposób selektywny i nieselektywny. 

2) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością: 

a) odpady zmieszane i pozostałe po sortowaniu – jeden raz w miesiącu z możliwością zwielokrotnionej częstotliwości 
odbioru (2 lub 4 razy w miesiącu) na wniosek właściciela nieruchomości w zamian za odpowiednio 
zwielokrotnioną stawkę opłaty (2 lub 4-krotnie)

b) odpady selektywnie zebrane w tym: szkło, tworzywa sztuczne, papier, tektura, metal, opakowania 
wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu z możliwością zwielokrotnionej częstotliwości odbioru (2 lub 4 razy 
w miesiącu) na wniosek właściciela nieruchomości w zamian za odpowiednio zwielokrotnioną stawkę opłaty ( 
2 lub 4-krotnie)

c) odpady zielone i biodegradowalne – jeden raz w miesiącu z możliwością zwielokrotnionej częstotliwości odbioru 
(2 lub 4 razy w miesiącu) na wniosek właściciela nieruchomości w zamian za odpowiednio zwielokrotnioną stawkę 
opłaty ( 2 lub 4-krotnie)

d) odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne, opony itp. – min. dwa razy w roku 
w zbiórkach akcyjnych przez odbiorcę świadczącego na rzecz gminy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych.

3) Gromadzenie odpadów będzie prowadzone przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach i workach o pojemności: 
60l, 120l, 240l, 1100l, 5m3, 7m3, 10m3. 

4) Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne 
o pojemności umożliwiającej zebranie i składowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, w zależności od 
potrzeb wynikających z ilości mieszkańców, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości odbioru 
odpadów. 

5) Pojemniki i worki do segregacji powinny być oznakowane numerem nieruchomości oraz winny mieć kolorystykę 
dostosowaną do wymogów regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Mszana Dolna tj: 

a) pojemniki i worki na odpady zmieszane i pozostałe po sortowaniu – kolor czarny 

b) worki na tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe – kolor żółty 

c) worki na szkło – kolor zielony 

d) pojemniki i worki na odpady zielone i biodegradowalne – kolor brązowy 

e) worki na odpady niebezpieczne – kolor czerwony.

§ 2. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia 
drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia odbierane będą po indywidualnym zgłoszeniu 
u operatora, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości odpowiedniego kontenera. 

§ 3. Przeterminowane leki zbierane będą w specjalnych pojemnikach ustawionych w ośrodkach zdrowia i aptekach na 
terenie Gminy Mszana Dolna w godzinach funkcjonowania tych placówek oraz przez odbiorcę odpadów komunalnych, 
zebrane w czerwonych workach na odpady niebezpieczne z częstotliwością określoną w harmonogramie wywozu 
odpadów, obowiązującym na terenie gminy. 

Id: F1EC202B-BF68-4EF9-A2B8-1F53A18DF869. Podpisany Strona 1



§ 4. Zużyte baterie zbierane będą w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz 
przez odbiorcę odpadów komunalnych, zebrane w czerwonych workach na odpady niebezpieczne z częstotliwością 
określoną w harmonogramie wywozu odpadów, obowiązującym na terenie gminy. Informacje dotyczące lokalizacji 
punktów zbierania zużytych baterii oraz godzin ich funkcjonowania dostępne będą na stronie internetowej gminy 
www.mszana.pl. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/304/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie od dnia 
1 lipca 2014roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Chorągwicki
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