
UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY GMINY MOGILANY

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.),

Rada Gminy Mogilany
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/69/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. ust 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„minimum po jednym worku 120 l z folii PE-HD lub LD-PE na odpowiednią frakcję odpadów 
odbieranych w sposób selektywny:

- papieru,

- metali i tworzyw sztucznych,

- szkła,

- bio.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

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

W dniu 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19), które to
wprowadza jednakowy model selektywnego zbierania odpadów na terenie całego kraju. Dlatego też, zgodnie z
w/w rozporządzeniem niewielkiej zmianie ulegnie jedynie nazewnictwo niektórych worków, a ich kolorystyka
jest zgodna z wytycznymi wspomnianego rozporządzenia.
Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już
obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji
odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia
tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.
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