
UCHWAŁA NR XLI/456/2014
RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana 
Dolna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz.U.2013 poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, Rada Gminy Mszana Dolna  uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/301/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 6872 ze 
zm.), wprowadza się zmiany: 

1) w § 6: 

a) w ust. 2 Tabela otrzymuje brzmienie: 

LP
.

Rodzaj odpadów Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych (w litrach na jedną 
osobę korzystającą)

1 Odpady komunalne 
zmieszane 

60

Z prowadzoną segregacją
1 odpady komunalne 

zmieszane 
30

2 papier i tektura, tekstylia 5
3 tworzywa sztuczne PET, 

metal 
10

4 szkło 5
5 opakowania 

wielomateriałowe 
5

6 przeterminowane leki 
i chemikalia 

Bez ograniczeń, odbiór w czerwonych workach zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
obowiązującym na terenie gminy lub odbiór stały za pośrednictwem pojemników rozmieszczonych 
na terenie gminy

7 zużyte baterie 
i akumulatory 

Bez ograniczeń, odbiór w czerwonych workach zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
obowiązującym na terenie gminy lub odbiór stały za pośrednictwem pojemników rozmieszczonych 
na terenie gminy

8 odpady zielone 
i biodegradowalne 

5 lub kompostowanie w przydomowych kompostownikach

9 odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

1100 (5, 7 lub 10m3) , wyposażenie okresowe za dodatkową opłatą

10 zużyte opony zbiórka akcyjna min. 2 razy w roku 
11 meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
zbiórka akcyjna min. 2 razy w roku 

12 zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

zbiórka akcyjna min. 2 razy w roku 

b) w ust. 3 Tabela otrzymuje brzmienie: 

Minimalna objętość pojemników
Działalność w zakresie 
użyteczności publicznej 
(szkoły, przedszkola)

Działalność 
gospodarcza 

Gastronomia Domy letniskowe 
(w litrach na jedną osobę 
przebywającą)

Cmentarze 
parafialne

Odpady komunalne 
zmieszane 

20 l/1 pracownika, 5l/1 
dziecko, 

20 
l/1pracownika, 
30l/1 łóżko 

20 l/1pracownika, 
20l/1 miejsce 
konsumpcyjne 

60 Zgodnie 
z deklaracją 

Z prowadzoną segregacją
Odpady komunalne 10 l/1pracwnika 2l/1 10 l/1 10 l/1 pracownika, 30 Zgodnie 
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zmieszane dziecko pracownika, 15l/ 
1 łóżko 

10l/1 miejsce 
konsumpcyjne 

z deklaracją

Papier i tektura, 
tekstylia 

2 l/1pracwnika, 0,5l/1 
dziecko 

2 l/1 pracow-
nika, 3l/ 1 łóżko 

2 l/1 pracownika, 
1l/1 miejsce kon-
sumpcyjne 

5 Zgodnie 
z deklaracją

Tworzywa sztuczne 
PET, metal 

2 l/1pracownika 1l/1 
dziecko 

2 l/1 pracow-
nika, 4l/ 1 łóżko 

2 l/1 pracownika, 
2l/1 miejsce kon-
sumpcyjne 

10 Zgodnie 
z deklaracją

szkło 2 l/1 pracownika 0,5l/1 
dziecko 

2 l/1 pracow-
nika, 3l/ 1 łóżko 

2 l/1 pracownika, 
2l/1 miejsce kon-
sumpcyjne 

5 Zgodnie 
z deklaracją

opakowania 
wielomateriałowe 

2 l/1 pracownika 0,5l/1 
dziecko 

2 l/1 pracow-
nika, 2l/ 1 łóżko 

2 l/1 pracownika, 
1l/1 miejsce kon-
sumpcyjne 

5 Zgodnie 
z deklaracją

Odpady zielone 
i biodegradowalne 

2 l/pracownika, 0,5 l/1 
dziecko 

2 l/1 pracow-
nika, 3l/ 1 łóżko 

2 l/1 pracownika, 
4l/1 miejsce kon-
sumpcyjne 

5 lub kompostowanie 
w przydomowych 
kompostownikach 

Zgodnie 
z deklaracją

2. W art. 10 w ust. 1 Tabela otrzymuje brzmienie: 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
odpady komunalne zmieszane 1 raz w miesiącu z możliwością zwielokrotnienia 

częstotliwości w zamian za zwielokrotnioną 
opłatę

papier i tektura, tworzywa sztuczne PET i metal, szkło, opakowania 
wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, 

1 raz w miesiącu z możliwością zwielokrotnienia 
częstotliwości w zamian za zwielokrotnioną 
opłatę

odpady zielone i ulegające biodegradacji 1 raz na miesiąc lub kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach 

zużyte opony 2 razy w roku zbiórka akcyjna 
meble i inne odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku zbiórka akcyjna
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy w roku zbiórka akcyjna

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Chorągwicki
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