
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXXII/226/2012 

RADY MIASTA MSZANA DOLNA 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U z 2001r., Nr 142,poz.1591 z późn. zm.), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości w gminach (Dz.U. z 2012r., poz.391) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz.1172 

z późn. zm) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta 

Mszana Dolna, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zryczałtowaną opłatę będą 

odbierane bioodpady i odpady komunalne pozostałe (zmieszane) oraz popiół paleniskowy według przyjętego 

normatywu produkcji odpadów przez mieszkańca na miesiąc wynoszącego 12 kg oraz odpady komunalne 

segregowane odbierane od mieszkańców lub dostarczane przez nich do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w nieograniczonej ilości w ramach opłaty zryczałtowanej.  

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z następującą 

częstotliwością wynikającą z pojemności pojemnika na odpady i wymaganiami sanitarnymi:  

1) odpady segregowane zgromadzone w pojemnikach (worki foliowe, pojemniki z tworzywa sztucznego lub 

metalowe oraz kontenery) wystawione przed ogrodzeniem nieruchomości jedno lub wielorodzinnej - nie 

mniej niż jeden raz w miesiącu; zgodnie z harmonogramem o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały;  

2) bioodpady, odpady pozostałe (zmieszane) i popiół paleniskowy zgromadzone w pojemnikach, 

wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości jednorodzinnej lub w wyodrębnionym miejscu przy 

budynkach wielorodzinnych – nie mniej niż raz w miesiącu; zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 

w § 6 niniejszej uchwały;  

3) odpady wielkogabarytowe – nie mniej niż raz w roku, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa  

w § 6 niniejszej uchwały;  

4) odpady segregowane i wielkogabarytowe dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały.  
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§ 4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie z wyznaczonych miejsc odbioru 

zwyczajowo przyjętych, dostępnych dla jednostki wywozowej.  

§ 5. 1. Ustala się, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi  

nie mniej niż 2 razy w roku.  

2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące rodzaje odpadów:  

1) przeterminowane leki i chemikalia,  

2) zużyte baterie akumulatory,  

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

4) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,  

5) zużyte opony.  

6) odpady z drobnych remontów – do 100 kg.  

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe ponad normę wskazaną w ust. 2 pkt 6 będą odbierane w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela 

nieruchomości.  

§ 6. Burmistrz Miasta Mszana Dolna podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta 

Mszana oraz w sposób zwyczajowo przyjęty harmonogram odbioru odpadów oraz dokładną lokalizację 

i terminy odbioru odpadów o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.  

  

 Przewodniczący Rady  

Adam Malec 
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