
Obowiązki właścicieli nieruchomości 

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy to:  

właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością; 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

 wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, 

 zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie 

z wymaganiami określonymi w regulaminie, 

 uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 

publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów 

samochodowych, 

 realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani  złożyć deklarację o 

wysokości opłaty dla nieruchomości zamieszkałych w terminie do 15 kwietnia 

2013r. 

Jeżeli nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji mieszkańcy nieruch. 

zamieszkałych jak i niezamieszkałych składają deklarację ( korektę) w terminie 14 

dni od dnia kiedy nastąpiła zmiana. 

W przypadku niezłożenia deklaracji w w/w terminie Wójt Gminy Mszana Dolna określi 

w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – przyjmując 

stawkę wysokości opłaty jak za odpady niesegregowane. 

Odbierane od mieszkańców odpady będą kontrolowane przez wyłonioną w przetargu 

firmę. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnej 

zbiórki i stwierdzenia braku jej prowadzenia Wójt Gminy wyda stosowną decyzję o 

podwyższeniu opłaty za obierane odpady. 

Właściciele nieruch. niezamieszkałych ( szkoły, pensjonaty, działalność gosp. 

ośrodki zdrowia, remizy OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, sklepy, gastronomia, itp.) 

zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty dla nieruchomości 

niezamieszkałych w terminie do 15 kwietnia 2013r. Stawka opłaty zależna jest od 

ilości i wielkości pojemników w jakie wyposażona będzie nieruchomość. 

Właściciele nieruchomości letniskowych/ rekreacyjnych, którzy nie zamieszkują 

stale na terenie naszej gminy, a odpady na ich nieruchomości powstają sezonowo, 

zobowiązani są złożyć deklaracje, jak właściciele nieruchomości zamieszkałych 

również do 15 kwietnia 2013r.  

Osoby takie powinny w części F pkt. 4 deklaracji zaznaczyć, że odpady na terenie 

ich nieruchomości powstają sezonowo. Stawka opłaty może zostać wówczas 

obniżona o 50 % ( czyli: 10 zł. w przypadku selektywnej zbiórki, oraz 25 zł. w 

przypadku zbiórki nieselektywnej). 

Właściciele nieruch. mieszanych (w części zamieszkałych a w części 

niezamieszkałych - sklepy, działalność gospodarcza gastronomia, agroturystyka) 

a powstają na nich odpady komunalne zobowiązani są złożyć dwie deklaracje  

do 15 kwietnia 2013r.: osobną dla części zamieszkałej i osobną dla części 

niezamieszkałej, a także uiszczać dwie opłaty za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów. 

 


