
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie uprzejmie informuje, że 
zgodnie z Uchwałą Nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. uległy zmianie 
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.  
 

Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne musi być 
wyposażona w odpowiedniej wielkości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, a do 
odpadów segregowanych w worki o odpowiednich kolorach dla danej frakcji.  
Regulamin nie przewiduje stosowania worków do odpadów zmieszanych. 
 
 
Umowa 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno właściciel nieruchomości, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest do zawarcia umowy i korzystania z usług podmiotu 
posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej.  
Obowiązek posiadania umowy dotyczy również właścicieli nieruchomości o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym. 
Umowa określa sposób gromadzenia odpadów (selektywny lub nieselektywny), wielkość pojemnika i 
częstotliwość odbioru odpadów. 
W przypadku gromadzenia i odbioru odpadów w sposób selektywny opłata za odbiór odpadów zostaje 
obniżona o 10%. 
 
Uwaga! 
Umowa nie dotyczy odpadów poprodukcyjnych i przemysłowych, które ze względu na swoje właściwości 
muszą być zagospodarowane przed podmiot, który posiada odpowiednie decyzje  i zezwolenia na odbiór, 
transport i utylizację tego rodzaju odpadów. 
 
Segregacja 
Właściciel posesji, który zadeklarował selektywny sposób gromadzenia odpadów zobowiązany jest do 
segregowania powstających na terenie nieruchomości odpadów w pojemniku do odpadów zmieszanych 
i workach do odpadów segregowanych o odpowiednich kolorach: szkło – zielony, plastik – żółty, papier – 
niebieski  worek,  biodegradowalne – brązowy. 
Worki nie muszą zostać zakupione w MPGK, ważne by kolor worka odpowiadał jego zawartości.   
 
Wielkość pojemnika 
Pojemnik do odpadów zmieszanych powinien być dostosowany do ilości odpadów powstających na terenie 
nieruchomości. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemnika, którego objętość zależy 
od rodzaju działalności,  jednakże nie może on być mniejszy niż V-110. 
 
Przykłady minimalnych objętości pojemników: 
- prowadzenie działalności gastronomicznej na 8 miejsc konsumpcyjnych: minimalna objętość pojemnika 
wynosi: 200 l, co oznacza konieczność posiadania pojemnik V-240.  
- prowadzenie działalności handlowej w pomieszczeniu o powierzchni 60 m2: minimalna objętość pojemnika 
wynosi = 90 l. W tym wypadku należy posiadać pojemnik V-110. 
-nieruchomość o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym – pojemnik V-110.  
  
Szczegółowe informacje zawarte są w § 12 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Mogilno.  
 
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 
Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) odbywać się będzie z częstotliwością 
zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż co 2 tygodnie. 
Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych odbywać się będzie co cztery tygodnie, za wyjątkiem 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 
października. 
 
Szczegółowe informacje zawarte są w§ 15 pkt. 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Mogilno.  


