
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXXIII/230/2013 
RADY MIASTA MSZANA DOLNA 

z dnia 28 stycznia 2013 roku 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna  

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm), po zasięgnięciu w dniu 27 grudnia 2012 r. opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.  

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXII/224/2006 z dnia 27 marca 2006 roku Rady Miasta Mszana Dolna 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.  

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

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

 

Przewodniczący Rady Miasta: 

Adam Malec 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXXIII/230/2013 

Rady Miasta Mszana Dolna 

z dnia 28 stycznia 2013 roku 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE MIASTA MSZANA DOLNA  

 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna dotyczące:  

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

w tym: odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, 

czasopisma itd.), odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw sztucznych i metali, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, 

chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itd.), mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon (wyłącznie 

z pojazdów osobowych),  

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego,  

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości, na drogach publicznych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź w innych 

źródłach;  

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;  

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;  

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.  

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391);  

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości zgodnie z Kodeksem Cywilnym:  

a) gruntowe,  

b) budynkowe,  

c) lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe)  

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie  

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4  

i ust. 3 ustawy;  

4) budynku mieszkalnym - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na mieszkania mający postać: 
budynku wielorodzinnego, zawierającego 2 lub więcej mieszkań, budynek jednorodzinny, budynek 

mieszkalny w zabudowie zagrodowej, zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 74, poz. 690 z późn. zm);  

5) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm);  
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6) budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek wielolokalowy wolno 

stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych ludzi, w którym wydzielonych jest więcej niż dwa lokale mieszkalne, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość; budynki spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz TBS-ów;  

7) budynku zamieszkania zbiorowego - rozumie się przez to budynek przeznaczony do okresowego pobytu 

ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, Dom 

Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki 

jak, dom zakonny, zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U  

z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm);  

8) budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony dla administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 

opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, 

sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym , poczty  

lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, 

zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r., Nr 75, poz. 690 

z późn. zm); za budynek użyteczności publicznej uznaje się też budynek biurowy i socjalny;  

9) budynek rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego 

wypoczynku rodzinnego, zgodnie z § 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U  

z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm)  

10) nieruchomości niezamieszkanej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, np. budynek użyteczności publicznej, Nieruchomością niezamieszkaną jest także dom 

letniskowy;  

11) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 

są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 
o odpadach;  

12) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) - należy rozumieć przez to dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183);  

13) gospodarowaniu odpadami - należy przez to rozumieć zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów 

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o odpadach;  

14) wytwórcy odpadów – należy przez to rozumieć każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje 

powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne 

działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających 

w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników 

lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługi, chyba że umowa 

o świadczenie usługi stanowi inaczej, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach;  

15) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier 

i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury oraz części z drewna, odpadów 

wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO 2014 pośród 18 strumieni składających się  
na odpady, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 7 o odpadach;  

16) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 

wymienionych w KPGO 2014, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary 

i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych zalicza się w szczególności stare meble, materace, 

lodówki, pralki, wózki dziecięce, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju 
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odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych oraz odpadów, których waga jednostkowa  

przekracza 50 kg;  

17) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, 

powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych; zgodnie 

z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach;  

18) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania 

wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej 

i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO 2014 pośród 18 strumieni składających się na odpady 

komunalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm);  

19) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów 

pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę  
lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;  

20) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady komunalne takie jak:  

a) baterie, akumulatory, świetlówki,  

b) resztki: farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin 

i nawozów, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn,  

c) przeterminowane leki, stare kosmetyki,  

d) zużyte opatrunki pochodzące z domu,  

e) opakowania po: środkach ochrony roślin i nawozach, aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, 

tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin,  

f) sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

g) tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy 

barwiące; zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach  

21) odpadach pozostałych (zmieszanych) - należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane 

selektywnemu zbieraniu;  

22) pojemniku na odpady komunalne – należy przez to rozumieć specjalnie oznakowane worki foliowe oraz 

pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe oraz kontenery i kosze uliczne;  

23) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych; w rozumieniu ustawy;  

24) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone  

do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, w rozumieniu ustawy;  

25) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci 

kanalizacyjnych służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 

z miejsc gromadzenia,  

26) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć, zlokalizowany  

na terenie Miasta Mszana Dolna, specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony punkt, w których 

mieszkańcy mogą przekazywać jednostce wywozowej odpady komunalne, punkt taki może być stacjonarny 

lub mobilny, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady, zgodnie 

z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy.  

27) harmonogramie - należy przez to rozumieć określenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych  

na terenie Miasta Mszana Dolna, z uwzględnieniem zapisów Regulaminu, dotyczących minimalnej 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w zależności od rodzaju tych odpadów, podanym  

do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna;  

28) jednostce wywozowej – rozumie się przez to przedsiębiorstwo upoważnione, w rozumieniu przepisów 

ustawy, do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  
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29) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone 

uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;  

30) zwierzętach domowych - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o ochronie 

zwierząt, co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej,  

że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, 

w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;  

31) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych 

i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.;  

32) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela  

lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierząt;  

Rozdział 2. 
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI  

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez:  

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki opisane w Regulaminie, służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;  

2) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w ramach zorganizowanego przez Miasto Mszanę Dolną 
systemu odbioru odpadów;  

3) gromadzenie odpadów komunalnych w sposób selektywny;  

4) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy  

5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 

wymagania określone w przepisach odrębnych; zgodnie z treścią art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy;  

6) włączenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjno-deszczowej lub w przypadku gdy włączenie 

lub budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, rozprowadzanie wód opadowych  

na terenie nieutwardzonym swojej nieruchomości,  

7) uprzątanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych; zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm);  

8) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni 

nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;  

9) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu 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, a także nieruchomości, 

w tym z podwórzy, przejść, bram, itp., oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód 

należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; 
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny 

postój lub parkowanie samochodów; piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie  

po ustaniu przyczyn jego zastosowania, powyższe należy realizować w sposób niezakłócający ruchu 

pieszych i pojazdów;  

10) usuwanie nawisów i sopli z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy 

§ 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836, 

z późn.zm);  
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11) usuwanie śniegu z dachu zgodnie z wymogami art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)  

12) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, 

zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm), przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi 

nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą 
być używane na drogach publicznych ulicach i placach (DZ. U. Nr 230, poz. 1960);  

13) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp.,  

14) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.), przez umieszczenie w widocznym 

z ulicy miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz zadbanie o jej estetyczny czytelny 

wygląd;  

15) umieszczenie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane 

adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności 

w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów 

i numerów telefonów alarmowych;  

16) usuwanie suchych i zagrażających niebezpieczeństwu drzew i krzewów - po uprzednim uzyskaniu zgody 

Burmistrza Miasta Mszana Dolna;  

17) utrzymywanie czystości na przystankach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.;  

18) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;  

19) usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych oraz resztek 

materiałów, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków; zgodnie z odpowiednią 
uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną opłatę;  

20) mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów poza myjniami może odbywać się 
wyłącznie pod warunkiem nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków przez 

osadnik piasku, błota i łapacza oleju do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,  

21) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, może odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem nie zanieczyszczania środowiska, gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego 

przeznaczonych usuwania ich zgodnie z przepisami ustawy oraz nie powodowania uciążliwości dla 

właścicieli sąsiednich nieruchomości  

22) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników oraz 

klombów,  

23) utrzymywanie nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych, położonych wzdłuż ciągu 

komunikacyjnego (chodników, dróg) w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa 

drogowego;  

24) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów wyłącznie na urządzeniach do tego celu 

przeznaczonych;  

25) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, w szczególności w parkach, na targowiskach, placach 

zabaw, tablic zawierających regulaminy korzystania z tych terenów;  

26) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie;  

27) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 7  

i 8 Regulaminu;  
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§ 4. Na terenie Miasta Mszana Dolna biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania 

się:  

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także 

w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korek i korę 
oraz papier i tekturę, nie zawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;  

2) wyrzucania i gromadzenia odpadów komunalnych pochodzących i powstających na nieruchomościach,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy tj. sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych, działalności 

gospodarczej oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz kontenerów i pojemników 

rozmieszczonych w pobliżu budynków zamieszkania zbiorowego;  

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;  

4) malowania graffiti na jakichkolwiek budynkach lub budowlach;  

5) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, w tym malowania na nich graffiti, urządzeń 
wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania 

reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, w szczególności 

hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, 

roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;  

6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;  

7) zakopywania padłych zwierząt;  

8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczoną do tego celu stacją zlewną.  

9) wykorzystywania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych 

spływających z powierzchni nieruchomości;  

10) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów 

lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana 

jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 19, poz. 115);  

11) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 130 z późn. zm.);  

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, 

powinni:  

1) grodzić place zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub same piaskownice w sposób zapewniający 

dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić 
piasek;  

2) zamieszczać przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt 1 tabliczkę informującą 
o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu;  

3) wymieniać piasek z częstotliwością co najmniej 2 razy do roku (w kwietniu, lipcu lub sierpniu) oraz 

każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi 

zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających;  

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania 

znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym 

stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 6. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków 

i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie 

mogłaby być prawidłowo używana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich 

w czystości i porządku.  
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Rozdział 3. 
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

I ODBIERANIA ODPADÓW  

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a więc na nieruchomościach należy 

przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych, 

z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;  

2. Zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 4, 

powinno odbywać się w sposób zapewniający wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:  

1) odpadów zielonych z ogrodów i parków,  

2) papieru i tektury (w tym opakowania oraz gazety)  

3) szkła,  

4) tworzyw sztucznych i metali,  

5) opakowań wielomateriałowych,  

6) odpadów ulegających biodegradacji,  

7) zużytych baterii i akumulatorów,  

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

9) przeterminowanych leków,  

10) chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei napędowych itd.),  

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

12) odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych (gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych, 

elementów wyposażenia, zmieszanych odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych),  

13) zużytych opon;  

3. Nie wymienione w ust. 2 odpady wytwarzane na terenie nieruchomości stanowią niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne.  

4. Właściciele są zobowiązani prowadzić selektywne zbieranie, następujących frakcji odpadów 

komunalnych:  

1) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, itd.),  

2) metalu i tworzyw sztucznych,  

3) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego i kolorowego,  

4) odpadów zielonych i innych biodegradowalnych  

5) popiołu paleniskowego.  

5. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest dopuszczalne 

we wszystkich rodzajach zabudowy, w formie przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego 

wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału 

przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu;  

6. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, 

należy przed złożeniem do pojemnika umyć;  

7. Z odpadów opakowaniowych należy odkręcić zakrętki; można je ponownie nakręcić po umyciu 

i zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;  
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8. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem  

do pojemnika;  

9. Selektywnie zebrane odpady od właścicieli nieruchomości odbierane są przez jednostkę wywozową 
w pojemnikach z odnotowaniem właściciela nieruchomości oraz rodzaju przekazywanego odpadu; zgodnie 

z terminami wskazanymi w niniejszym Regulaminie;  

10. Selektywnie zebrane odpady z punktu selektywnego zbierania odpadów odbierane są przez jednostkę 
wywozową w terminach zgodnych z harmonogramem;  

11. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób aby 

uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do nich osób trzecich;  

12. Odbiór odpadów komunalnych (w tym zebranych selektywnie), zgromadzonych w pojemnikach oraz 

odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie z wyznaczonych miejsc odbioru zwyczajowo przyjętych, 

dostępnych dla jednostki wywozowej.  

13. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi 

opisane w przepisach wykonawczych o których mowa w ustawie, a ponadto:  

1) powinny podczas wykonywania usługi być we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;  

2) powinny być przykryte siatką lub zabezpieczone w innych sposób tak, aby nie powodowały podczas 

transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;  

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:  

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 

nieruchomości, złożonego do jednostki wywozowej, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być 
zrealizowane w okresie 2 dni od zgłoszenia wywozu;  

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika  

z ich instrukcji eksploatacji;  

3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości 

płynnych pracownicy jednostki wywozowej mają obowiązek natychmiast usunąć;  

4) jednostka wywozowa ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu ruchu drogowego, odbywał się według 

tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;  

§ 9. Właściciel nieruchomości niezamieszkanych lub na której prowadzona jest działalność handlowa, 

usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, na której powstają odpady komunalne, 

zobowiązany jest do:  

1) podpisania umowy z jednostką wywozową,  

2) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów oraz zgłaszania 

jednostce wywozowej ich napełnienia i konieczności opróżnienia; stosownie do zapisów podpisanej 

z jednostką wywozową umowy;  

3) bieżącego sprzątania nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym 

dniu;  

4) skutecznego zapobieganiu zanieczyszczaniu nieruchomości przyległych odpadami powstającymi w wyniku 

funkcjonowania działalności gospodarczej;  

5) selektywnego gromadzenia odpadów.  

Rozdział 4. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH  

§ 10. 1. Ustala się, że zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkanych na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna 

działalność gospodarcza, na której powstają odpady komunalne składowane są do pojemników 

przystosowanych do odbioru odpadów samochodem specjalistycznym;  
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2. Odpady wywożone będą przez jednostkę wywozową z którą właściciel nieruchomości niezamieszkanych 

podpisał umowę, po zgłoszeniu potrzeb wywozu przez właściciela nieruchomości. Jednostka wywozowa 

odnotowuje właściciela nieruchomości, rodzaj i ilość wywożonych odpadów.  

3. Ustala się że segregowane odpady komunalne, odbierane będą od właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych, z worków lub innych pojemników jak również w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych z odnotowaniem właściciela nieruchomości, frakcji i ilości przekazywanego odpadu; odbiór 

nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem;  

§ 11. 1. Do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w rozumieniu 

ustawy, upoważniony jest podmiot wyłoniony drodze przetargu ogłoszonego przez Miasto Mszana Dolną, 
zwany jednostką wywozową.  

2. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób 

zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z częstotliwością:  

1) pojemnik na odpady ulegające biodegradacji opróżniany nie rzadziej niż  

a) co 2 tygodnie w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września,  

b) co 3 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia.  

2) pojemnik na odpady pozostałe opróżniany nie rzadziej niż  

a) co 2 tygodnie w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września,  

b) co 3 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia.  

3) pojemniki na papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metal, tekstylia odbierane nie rzadziej niż  

a) co 2 tygodnie w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września,  

b) co 4 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia.  

3. Dla budynków mieszkalnych innych niż jednorodzinne, wywóz odpadów komunalnych odbywa się 
w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z częstotliwością:  

1) pojemnik na odpady ulegające biodegradacji opróżniany nie rzadziej niż  

a) jeden raz w tygodniu w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września,  

b) co 2 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia.  

2) pojemnik na odpady pozostałe opróżniany nie rzadziej niż  

a) jeden raz w tygodniu w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września,  

b) co 2 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia.  

3) pojemniki na papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metal, tekstylia odbierane nie rzadziej niż  

a) jeden raz w tygodniu w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września,  

b) co 2 tygodnie poza sezonem, tj. od 1 października do 30 kwietnia.  

4. Częstotliwość odbioru odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz opon określa odpowiednia 

uchwała Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
opłatę.  

Rozdział 5. 
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH. WARUNKI I ZASADY ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW 

I UTRZYMANIA ICH W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM 
I TECHNICZNYM.  

§ 12. 1. Na terenie Miasta Mszana Dolna przewiduje się następujące pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych:  
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1) kosze uliczne - o pojemności od 10 do 110 litrów;  

2) pojemniki na odpady zmieszane - o pojemności od 110-1100 litrów  

3) kontenery - o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3; dostosowane do mechanicznego ich opróżniania przez 

jednostkę wywozową.  

2. Urządzenia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczone są wyłącznie dla budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych.  

3. Ustala się minimalną pojemność urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych 

zmieszanych na terenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych:  

1) nie więcej niż 5 osób – 120 litrów,  

2) 6 do 10 osób – 2 x 120 litrów albo 1 x 240 litrów,  

3) 11 do 15 osób – 3 x 120 litrów albo 1 x 120 litrów i 1 x 240 litrów,  

4) powyżej 15 osób – 4 x 120 litrów albo 2 x 240 litrów;  

4. Zabrania się właścicielom nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych składowania odpadów  

do koszy ulicznych.  

5. Odpady niebezpieczne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je 

w odpowiednich pojemnikach do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

6. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnie przeznaczonych do tego 

pojemnikach, uniemożliwiających pylenie i po ich napełnieniu zgłosić wywóz jednostce wywozowej.  

Za wywóz odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych właściciel nieruchomości ponosi opłatę 
ustaloną przez jednostkę wywozową.  

§ 13. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed  

ich odebraniem przez jednostkę wywozową w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22  

i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.)  

2) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w których składują odpady komunalne 

lub składują worki na odpady komunalne, w stanie czystości; dobrym stanie technicznym oraz okresowo  

je dezynfekować  

3) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.  

§ 14. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 

nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);  

2) na terenie nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy pojemniki na odpady należy 

przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym umożliwiającym odbiór odpadów;  

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostce wywozowej 

w celu ich opróżnienia.  

§ 15. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych: Właściciel 

nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie 

czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do liczby osób 

stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej 

niż raz na dwa tygodnie bez dopuszczenia do przepełnienia (określając wielkość i przepustowość zbiorników 

bezodpływowych zaleca się przyjąć wskaźniki wytwarzania ścieków – 3,0 m3/osobę/miesiąc).  
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§ 16. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być 
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

§ 17. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu budowlanego, 

gorącego popiołu lub żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych 

leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz 

odpadów innych niż komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.  

2. Zabrania się spalania w pojemnikach na odpady komunalne, jakichkolwiek odpadów.  

3. Zabrania się zakopywania odpadów komunalnych.  

4. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej  

i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:  

1) kalki technicznej;  

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;  

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

5. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego 

nie wolno wrzucać:  

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arcoroc, talerze, doniczki);  

2) luster;  

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;  

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);  

5) szyb samochodowych.  

6. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i folii nie można wrzucać:  

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;  

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.  

7. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników 

bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.  

Rozdział 6. 
OBOWIĄZKI FORMALNOPRAWNE I SKUTKI ICH NIEPRZESTRZEGANIA  

§ 18. Wprowadza się obowiązek w zakresie dokumentowania wykonywania obowiązków wynikających 

z ustawy: właściciele budynków zamieszkania jedno- i wielorodzinnego mają obowiązek złożenia  

do Burmistrza Miasta Mszana Dolna deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz każdorazowo w przypadku zmiany danych 

stanowiących podstawę naliczenia opłaty, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§ 19. 1. W przypadku uchybienia przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia 

nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich  

we właściwym stanie, wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia 

nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników, podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia  

nie wykonywania tych obowiązków, Burmistrz Miasta Mszana Dolna występuje o ukaranie w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie;  

jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm);  
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2. Burmistrz Miasta Mszana Dolna dokonuje przez upoważnione służby kontroli wykonywania obowiązku 

zawarcia przez właścicieli nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, 

umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich 

obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;  

3. W przypadku stwierdzenia nie wykonywania obowiązków, Burmistrz Miasta Mszana Dolna wydaje 

z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób 

udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach Miasto organizuje właścicielom 

nieruchomości opróżnianie zbiorników bezodpływowych;  

4. Decyzji o której mowa w ust. 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje 

przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące 

przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania 

usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej 

wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 9 sierpnia 1999 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.);  

5. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie  

z art. 6o i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;  

6. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;  

7. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i do powiadomienia 

o tym gminy;  

8. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia zbiornika w ustalonym terminie, 

może wykonać te prace za niego Miasto Mszana Dolna i obciążyć go kosztami.  

Rozdział 7. 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI  

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność  
za zachowanie tych zwierząt.  

§ 21. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

a) sprawować stały i skuteczny dozór,  

b) nie wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 

przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,  

c) nie wprowadzać zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, oraz  

na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miasta Mszana Dolna,  

d) zwalniać zwierzęta domowe z uwięzi wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel  

ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy psów ras uznanych  

za agresywne. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości 

może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający  

jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej 

tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 1300



e) natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 

parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających 

szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w koszach przeznaczonych do tego celu,  

a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości 

przeznaczonych na odpady niesegregowane, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 

korzystających z psów przewodników,  

f) nie dopuszczać do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.  

2) w odniesieniu do psów:  

a) każdego psa na terenie publicznym Miasta Mszana Dolna prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym 

kagańcem,  

b) systematyczne szczepić posiadanego psa przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej 

trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, 

zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,  

c) uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna na utrzymywanie psa rasy uznawanej  

za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77,  

poz. 687).  

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 

gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy;  

4) postanowienia § 21 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 
domowych.  

§ 22. 1. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wymienionych 

w § 21, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym Miasto Mszana 

Dolna ma podpisaną stosowną umowę.  

2. Regulacje dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Mszana Dolna zostały 

zawarte w odrębnej uchwale z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Miasta Mszana Dolna (Dziennik Urzędowy 

Wojewody Małopolskiego z 2011 r. Nr 67, poz. 535)  

§ 23. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami ponoszą koszty 

ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.  

§ 24. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:  

1) osób posiadających zwierzęta;  

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego;  

3) Miasta Mszana Dolna w odniesieniu do pozostałych terenów  

4) zwłoki zwierzęce należy przekazywać do unieszkodliwiania przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 
w tym zakresie zgodnie z odrębnymi przepisami  

§ 25. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Mszana 

Dolna z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mszana Dolna (Dziennik Urzędowy Wojewody 

Małopolskiego z 2012 r. poz. 3281)  

Rozdział 8. 
WYMAGANIA DOTYCZACE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNEJ  

§ 26. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny 

publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.  
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2. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla 

współużytkowników nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

3. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić 
w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich.  

4. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych i nieczystości ciekłych nie może powodować 
zanieczyszczenia środowiska.  

5. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach 

użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego.  

6. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości 

w taki sposób aby wylatujące i przelatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 

sąsiednich.  

Rozdział 9. 
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY  

JEJ PRZEPROWADZANIA  

§ 27. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, 

w kwietniu, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków 

jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.  

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta 

Mszana Dolna określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary 

podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

3. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Mieście Mszana Dolna.  

Rozdział 10. 
INNE WYMAGANIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO  

§ 28. Dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych w obrębie nieruchomości na których 

powstają, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie,  

§ 29. Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych na obszarze Miasta Mszana Dolna są 
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, wyznaczone zgodnie z Planem Gospodarki 

Odpadami Województwa Małopolskiego.  

§ 30. Celem zbilansowania kosztów odbioru i wywozu odpadów komunalnych i wpływów 

zadeklarowanych płatności przez właścicieli nieruchomości i ich prawidłowego rozliczania, mając na uwadze:  

1) średnioroczne ilości odpadów dotychczas wywożonych przez Miasto Mszana Dolna;  

2) normy wytwarzania odpadów określone w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

(Region Południowy) ustala się następujące minimalne wskaźniki nagromadzenia niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych wyrażone w litrach na miesiąc:  

LP.  Wyszczególnienie  Wskaźnik:  

litr/miesiąc  

1  Od jednej osoby zamieszkałej na terenie Miasta Mszana 

Dolna  

24  

2  Od jednej osoby zatrudnionej w biurach, urzędach, 

zakładach pracy, przychodniach i praktykach lekarskich  

10,  

nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrowy*  

3  Od lokali i punktów gastronomicznych – na każde miejsce 

dla konsumenta i zatrudniona osobę  
25  

nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrowy*  

4  Od sklepów i punktów usługowych - na każdą zatrudnioną 
osobę  

30  

nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrowy*  
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5  Od domu letniskowego  10  

w okresie od 1 marca do 31 października (jeżeli na 

terenie nieruchomości znajduje się kompostownik)  

15  

(jeżeli na terenie nieruchomości brak 

kompostownika)  

5  

w okresie od 1 listopada do końca lutego  

*niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne  

Rozdział 11. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 31. 1. Fakt zauważenia na terenie Miasta Mszana Dolna bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego 

o wściekliznę należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu Miasta Mszana Dolna;  

2. Organizator imprezy masowej, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska jest 

zobowiązany zapewnić wystarczającą ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, utrzymywać czystości wokół nich oraz niezwłocznie usunąć pojemniki po zakończeniu 

oczyszczania terenu.  

§ 32. 1. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna pracownicy oraz jednostki upoważnione  

do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie 

stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec 

właścicieli nieruchomości upoważnieniem.  

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 

ust. 2a ustawy.  

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna można 

zgłaszać do Urzędu Miasta Mszana Dolna, tel. 183310417 lub na adres poczty elektronicznej: miasto@mszana-

dolna.pl.  

4. Urząd Miasta Mszana Dolna będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy 

mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego 

i estetycznego Miasta.  

 

Przewodniczący Rady Miasta: 

Adam Malec 
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