
UCHWAŁA NR XXXIX/441/2017
RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w (Dz. U. z 2017r., poz. 1289),po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna, w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr  XXXVIII/413/2017Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25.07.2017r..w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna, (Dz. Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z 2017r. poz. 5079).

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksandra Kania
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/441/2017

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MSZANA DOLNA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana 
Dolna dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

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 oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

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.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury;

2) metali i tworzywa sztucznego typu PET;

3) szkła bezbarwnego i kolorowego;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) odpadów zielonych i biodegradowalnych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7) zużytych opon;

8) przeterminowanych leków i chemikaliów;

9) zużytych baterii i akumulatorów;

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

12) niesegregowanych (pozostałych po segregacji) odpadów komunalnych,

2. Odpady selektywnie zbierane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników i worków.
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3. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez podmiot odbierający odpady, zgodnie 
z harmonogramem.

4. Na posesjach należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, z uwzględnieniem możliwości segregacji odpadów.

5. Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw sztucznych i opakowań.

6. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub złożyć na płasko 
przed włożeniem do worka lub pojemnika.

7. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić 
bezpośrednio po ich powstaniu.

8. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 
odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

9. Szczegółową kwalifikację odpadów do poszczególnych frakcji zawiera zał. Nr 1 do regulaminu.

§ 3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącychdo 
użytku publicznego, polega na usunięciu zanieczyszczeń w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym 
i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez zarządcę drogi. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest tylko pod warunkiem 
odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednimich 
przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzenie ścieków powstałych podczas mycia pojazdów 
samochodowych bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione;

2. Dozwolona jest naprawa pojazdów samochodowych, związana z ich bieżącą eksploatacją na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby;

§ 5. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, do umożliwienia kontroli osobom upoważnionym przez 
Wójta  Gminy  Mszana Dolna, w zakresie sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie swojej 
posesji .

2. Kontrola o której mowa w ust. 1 może dotyczyć wywiązywania się z obowiązków określonych 
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych 
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników/ worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnychna terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

·pojemniki na odpady o pojemności 120, 240, 1100 litrów oraz 5, 7, 10 m3, przeznaczone na odpady 
pozostałe po segregacji,

·worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie 
zbieranego, o rozmiarach  120l, dopuszcza się worki o pojemności 60 l na odpady niebezpieczne ( 
worek czerwony) oraz szkło ( worek zielony).

2) dla nieruchomości zamieszkałych w tym zamieszkałych sezonowo:

·pojemniki na odpady o pojemności 120l,przeznaczone na odpady pozostałe po segregacji,

·worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie 
zbieranego, o rozmiarach  120l, dopuszcza się worki o pojemności 60 l na odpady niebezpieczne ( 
worek czerwony) oraz szkło ( worek zielony)

a) kolor żółty- tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,

b) kolor zielony -szkło

c) kolor brązowy -odpady zielone i bioodpady,
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d) kolor czerwony- odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia)

e) kolor czarny - odpady pozostałe po segregacji,

f) kolor niebieski - odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury, papier,

g) kolor czarny – worek oznakowany, wzmocniony przeznaczony wyłącznie na popiół

3) kosze uliczne o pojemności do 70 l;

§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 
ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych:

Minimalna objętość pojemników
Działalność 
w zakresie 

użyteczności
publicznej 
(szkoły, 

przedszkola)

Działalność 
gospodarcza Gastronomia

Domy letniskowe 
(w litrach na jedną 

osobę 
przebywającą)

Cmentarze 
parafialne

Bez prowadzenia segregacji

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 
pozostałe po 
segregacji

10 l/1
pracownika 
2l/1 dziecko

10l/1
pracownika, 
15l/ 1 łóżko

10 l/1 
pracownika, 
10l/1 miejsce 
konsumpcyjne

30
Zgodnie

z 
deklaracją

Papier i tektura,
2 l/1

pracownika, 
0,5l/1 dziecko

2 l/1
pracownika, 3l/

1 łóżko

2 l/1 
pracownika, 
1l/1 miejsce

konsumpcyjne

5
Zgodnie

z 
deklaracją

Tworzywa 
sztuczne PET, 
metal, tekstylia

2 l/1
pracownika 
1l/1 dziecko

2 l/1
pracownika, 4l/

1 łóżko

2 l/1 
pracownika, 

2l/1
miejsce 

konsumpcyjne

10
Zgodnie

z 
deklaracją

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

2 l/1
pracownika,

3l/
1 łóżko

2 l/1 
pracownika, 
2l/1 miejsce 

konsumpcyjne

5
Zgodnie

z 
deklaracją

opakowania 
wielomateriałowe

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

2 l/1
pracownika

2l/
1 łóżko

2 l/1 
pracownika, 
1l/1 miejsce 

konsumpcyjne

5
Zgodnie

z 
deklaracją

Odpady zielone
i biodegradowalne

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

2 l/1
pracownika, 3l/

1 łóżko

2 l/1 
pracownika, 
4l/1 miejsce 

konsumpcyjne

5 lub 
kompostowanie 

w przydomowych
kompostownikach

Zgodnie
z 

deklaracją

2. Odpady w postaci przeterminowanych leków, zużytych baterii, akumulatorów, chemikaliów, należy 
gromadzić w workach czerwonych przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Odbiór odpadów zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym na terenie gminy lub odbiór stały za pośrednictwem 
pojemników rozmieszczonych na terenie gminy.

3. Odpady wielkogabarytowe oraz opony należy wystawić  w dogodnym  miejscu na terenie posesji, 
z którego zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu do Urzędu 
Gminy Mszana Dolna.
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4. Odpady remontowo – budowlane do 1 m³ powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia 
drobnych robót niewymagających pozwolenia nabudowę ani zgłoszenia, odbierane będą bezpośrednio z posesji 
w terminie do 30 dni od dnia telefonicznego zgłoszeniu do Urzędu Gminy Mszana Dolna bądź firmy 
odbierającej odpady. Odpady gromadzić należy w workach czarnych 120l , max. 10 worków lub w pudełkach 
kartonowych.Odpady budowlano – remontowe w ilości powyżej 1 m3odbierane będą po indywidualnym 
zgłoszeniu u operatora, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości odpowiedniego 
kontenera odpłatnie według cennika obowiązującego dla Gminy Mszana Dolna.

5. Przystanki komunikacji powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne. 
Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy umiejscowić poza wiatą, a jeżeli jej nie ma to 
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 8. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w § 6, należy 
uwzględnić obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia ministra 
infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 
ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je 
w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości 
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

§ 9. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym 
i sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.

2. Nie dopuszcza się do gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego 
popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów 
z działalności gospodarczej, itp.

3. Nie dopuszcza się do spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów 
komunalnych.

4. Nie dopuszcza się do spalania w piecach odpadów komunalnych z wyjątkiem czystego drewna, papieru 
i tektury.

5. Nie dopuszcza się do spalania odpadów powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych 
substancji tj. liści, opon, tworzyw sztucznych lub innych odpadów komunalnych, a także wypalania suchych 
traw.

6. Nie dopuszcza się do wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających na 
terenach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

7. Nie dopuszcza się do zakopywania odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez upoważniony podmiot, wyłoniony 
w drodze przetargu przez gminę.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 11. 1. Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan 
sanitarno-porządkowy nieruchomości zgodnie z następującą częstotliwością:

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
odpady komunalne pozostałe po segregacji 1 raz w miesiącu
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papier i tektura, tworzywa sztuczne PET i metal, 
szkło, opakowania wielomateriałowe, 
przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,

1 raz w miesiącu

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

zużyte opony Na telefoniczne zgłoszenie do Urzędu Gminy
meble i inne odpady wielkogabarytowe Na telefoniczne zgłoszenie do Urzędu Gminy
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Na telefoniczne zgłoszenie do Urzędu Gminy

Odpady budowalne do 1 m3 Na telefoniczne zgłoszenie do Urzędu 
Gminy/operatora obsługującego gminę

Odpady budowlane pow. 1 m3 Na telefoniczne zgłoszenie u operatora obsługującego 
gminę.

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych może ulec zmianie ze względu na stan sanitarno-
porządkowy posesji.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości na podstawie zawartej umowy z podmiotem 
uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenie właściciela nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych 
obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 14. Odpady zielone mogą być zagospodarowywane we własnym zakresie, między innymi 
w kompostownikach przydomowych lub biogazowniach rolniczych.

§ 15. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są 
rejestrować masę poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od 
poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§ 16. Zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych może 
odbywać się w oparciu o rozmieszczone na terenie gminy pojemniki na odpady niebezpieczne (akumulatory, 
baterie, przeterminowane leki), mobilne punkty zbierania odpadów obsługiwane przez operatora wyłonionego 
przez gminę oraz w workach czerwonych przeznaczonych na odpady niebezpieczne, odbieranych zgodnie 
z harmonogramem  wywozu odpadów komunalnych.

§ 17. Mieszkańcy mogą sami zbywać wysegregowane odpady komunalne w punktach skupu surowców 
wtórnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby 
nie było uciążliwe dla ludzi i otoczenia.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w 
szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
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1) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w 
kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że 
pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

2) niewprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci;

3) niewprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do 
urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek 
kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; zakaz nie dotyczy psów 
przewodników;

4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;

5) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w szczególności na klatkach 
schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach, placach 
i innych miejscach publicznych i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na odpady komunalne.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej jest dozwolone 
pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i będzie 
prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony 
zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

§ 21. 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami 
sanitarnymi, a ich usytuowanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych; nie będą powodować również uciążliwości zapachowych 
i rozprzestrzeniania się owadów, gryzoni i insektów;

2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich oraz niedopuszczeniu do zakłócania 
ciszy i spokoju przez zwierzęta.

2. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług 
przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22. 1. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w dniach 23 września do 
7 października.

2. Najpóźniej 23 września właściciele nieruchomości zobowiązani do wyłożenia preparatów do zwalczania 
gryzoni, a w terminie określonym powyżej w miarę potrzeb do stałego uzupełniania preparatu.

3.  Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni powinny 
zostać usunięte.

4. W przypadku występowania gryzoni właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego ich tępienia 
w obrębie swojej nieruchomości.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Mszana Dolna

ODPADY
ZIELONE I
BIOODPA
DY

ODPADY
POZOSTAŁ
E PO
SEGREGAC
JI

PLASTIK I METAL
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOW
E,

SZKŁO
ODPADY
NIEBEZPIECZ
NE

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE,

ODPADY ELEKTRYCZNE I
ELEKTRONICZNE,

OPONY

POPIÓŁ
PAPIER,
TEKTURA

odpadki
kuchenne;

kwiaty i
pozostałości
roślin;

liście i
trawa,

przycięte
części drzew
i krzewów,

ręczniki
papierowe,
chusteczki,
serwetki,

popiół
drzewny;

małe
zwierzęce
odchody z
trocinami

worki z
odkurzaczy,

artykuły
higieniczne,

lustra, szkło
zbrojone,
szkło płaskie,
ceramika;

popiół z
węgla i
koksu,
niedopałki
papierosów,
zmiotki
śmieci;

pieluchy
jednorazowe;

zużyte
ubrania, buty

plastikowe butelki po
napojach, środkach
czystości, środkach do
prania, kosmetykach,
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych,
metalowe puszki po
napojach, żywności,
karmie dla zwierząt,
kartony z mleka, śmietany,
soku, parasolki,
wycieraczki do butów, itp.

Szklane
butelki,
szklane
opakowani
a po
napojach i
żywności,
słoiki,
szklane
opakowani
a po
kosmetyka
ch;

Baterie,
akumulatory,
żarówki,
świetlówki,
resztki farb,
lakierów,
rozpuszczalników,
środków ochrony
roślin,
impregnatów do
drewna,
przeterminowane
leki,
przeterminowane
kosmetyki,
tonery, taśmy
wideo, kasety
magnetofonowe,
pojemniki po
aerozolach itp.

Meble, opony, AGD i
odbiorniki RTV, duże
opakowania,
dywany, okna,

Popiół z
węgla

Odpady
opakowaniowe
z papieru i
odpady
opakowaniowe
z tektury,
papier, w
szczególności
makulatura,
gazety, kartony,
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