
UCHWAŁA NR XXVII/258/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek 
Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza 
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. 
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza (Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 4374), zmieniona uchwałą Nr XXXIX/392/2017 Rady Miasta 
Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego 
Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Nowego Sącza (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 3484) oraz uchwałą Nr 
XI/107/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 
z 2019 r., poz. 3052).

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 lutego 2020 r.

Poz. 1331



Załącznik do uchwały Nr XXVII/258/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 31 stycznia 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza, zwany dalej 
regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza.

§ 2. 1.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) mieście - należy przez to rozumieć Miasto Nowy Sącz, 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), 

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 nieruchomością - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

4) nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy - należy przez to rozumieć obiekty i tereny 
przeznaczone do trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,

5) nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy - należy przez to rozumieć obiekty i tereny 
przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową, działalność oświatową, 
działalność kulturalną, urzędy, lokale gastronomiczne,

6) domku letniskowym lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 
należy przez to rozumieć nieruchomości wykorzystywane w celu czasowego przebywania osób w związku 
z wypoczynkiem,

7) nieruchomościach rozproszonych - należy przez to rozumieć nieruchomości niezabudowane lub 
zabudowane obiektami jednorodzinnymi poza zabudową szeregową i budynkami wielorodzinnymi,

8) nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - należy przez to rozumieć 
zabudowę, na którą składają się budynki jednorodzinne,

9) nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi - należy przez to rozumieć zabudowę, na 
którą składają się budynki wielorodzinne,

10) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

11) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 
w charakterze jego towarzysza - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122),

12) harmonogramie/kalendarzu - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
na terenie miasta Nowego Sącza, dostarczany bezpłatnie właścicielom nieruchomości,

13) odpadach komunalnych - rozumie się przez to 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, niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 
poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości - 
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 701 z późn. zm.),
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14) selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, 
w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi 
samymi właściwościami i takimi samym cechami - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).

2. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje (frakcje):

1) ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.),

2) zielone - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów 
z czyszczenia ulic i placów - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.),

3) wielkogabarytowe - odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być 
umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) niesegregowane (zmieszane) odpady - zmieszane odpady komunalne,

5) budowlane i rozbiórkowe - to frakcja odpadów wytwarzanych w ramach prac, które nie są prowadzone na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz.1186 
z późn. zm.) wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości,

6) bioodpady - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze 
i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu 
detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 701 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie:

1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, 
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 
które zapewniają przyjmowanie odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, 
przeterminowanych lekówi chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igiełi strzykawek, 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 
odpadów tekstyliów i odzieży,

3) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,

4) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, następujących 
rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru,

2) metalu,

3) tworzyw sztucznych,

4) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

5) szkła,

6) bioodpadów,
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7) odpadów niebezpiecznych,

8) przeterminowanych leków i chemikaliów,

9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

10) zużytych baterii i akumulatorów,

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

13) zużytych opon,

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

15) odpadów tekstyliów i odzieży.”

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewniają przyjmowanie odpadów 
komunalnych wymienionych w ust. 1.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić 
niezwłocznie od chwili ich powstania.

§ 4. 1.  Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinny być 
gromadzone w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów w sposób 
umożliwiający ich odbiór przez usługobiorcę. 

2. Błoto, śnieg i lód z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości powinny być 
gromadzone w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody 
roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach 
zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, 
urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł itp.

3. Inne zanieczyszczenia z chodników i nieruchomości służących do użytku publicznego należy usuwać 
niezwłocznie.

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych (dotyczy nadwozia samochodu) poza myjniami może odbywać 
się wyłącznie pod następującymi warunkami:

1) niezanieczyszczania środowiska, a w szczególności wód i gleby,

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego,

3) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji.

2. Dopuszcza się doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu poza warsztatami 
naprawczymi, w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie są uciążliwe dla mieszkańców oraz 
nie powodują zagrożenia dla środowiska, a poza terenem nieruchomości - w przypadku uzasadnionych napraw 
spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania

tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

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

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 1331



2) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków. 

§ 6. 1.  Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych:

1) pojemniki lub worki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o minimalnej 
pojemności 120 litrów,

2) pojemniki lub worki do zbierania bioodpadów o minimalnej pojemności 120 litrów,

3) pojemniki lub worki do zbierania odpadów papieru o minimalnej pojemności 120 litrów,

4) pojemniki lub worki do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych o minimalnej pojemności 120 litrów,

5) pojemniki lub worki do zbierania odpadów szkła o minimalnej pojemności 120 litrów,

6) pojemniki do zbierania odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych o minimalnej pojemności 
7000 litrów,

7) pojemniki do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych o minimalnej pojemności 5000 litrów,

8) specjalistyczne pojemniki do zbierania przeterminowanych leków,

9) zamykane pojemniki do zbierania odpadów niebezpiecznych o minimalnej pojemności 1 litra,

10) przeźroczyste worki foliowe do zbierania przeterminowanych chemikaliów,

11) przeźroczyste worki foliowe do zbierania zużytych baterii i akumulatorów,

12) pojemniki do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o minimalnej pojemności 
7000 litrów,

13) pojemniki do zbierania zużytych opon o minimalnej pojemności 7000 litrów,

14) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 litrów.

2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów stosuje się następujące oznakowanie i przeznaczenie 
pojemników oraz worków:

1) pojemniki i worki w kolorze niebieskim, oznakowane napisem „PAPIER” przeznaczone do zbierania 
odpadów papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru, odpadów opakowaniowych 
z tektury,

2) pojemniki i worki w kolorze zielonym, oznakowane napisem „SZKŁO” przeznaczone do zbierania 
odpadów szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,

3) pojemniki i worki w kolorze żółtym, oznakowane napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE” 
przeznaczone do zbierania odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw 
sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych i odpadów opakowań 
wielomateriałowych,

4) pojemniki i worki w kolorze brązowym, oznakowane napisem „BIO” przeznaczone do zbierania 
bioodpadów.

3. Na pojemnikach lub workach przeznaczonych dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów umieszcza 
się urządzenie do identyfikacji pojemnika lub worka umożliwiające ustalenie jego lokalizacji w trakcie 
odbierania odpadów przez podmiot odbierający odpady poprzez nalepki zaopatrzone w kody kreskowe. 
Obowiązek umieszczania urządzenia do identyfikacji nie dotyczy pojemnika lub worka w kolorze brązowym.

4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą posiadać zamykane otwory 
wrzutowe.

5. W przypadku selektywnego zbierania odpadów w workach, właściciel nieruchomości zabezpiecza 
zapełniony worek, aby uniemożliwić nieplanowane wysypanie odpadów.
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6. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oznacza pojemnik lub worek nalepką 
zaopatrzoną w kod kreskowy. Obowiązek umieszczania urządzenia do identyfikacji nie dotyczy pojemnika lub 
worka w kolorze brązowym.

7. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim 
stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym i poddaje je dezynfekcji. Pojemniki będą myte 
i dezynfekowane przynajmniej 1 raz na kwartał w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi 
i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności.

8. Pojemniki lub worki w których gromadzone są odpady komunalne nie mogą być usytuowane w ciągach 
komunikacyjnych takich jak jezdnie, chodniki, pobocza, zatoki parkingowe oraz trawniki.

§ 7. 1.  Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do 
użytku publicznego, ustawia się kosze uliczne na odpady. 

2. Kosze o których mowa w ust. 1 umieszcza się w szczególności przy skrzyżowaniach ulic, przy 
oznakowanych przejściach dla pieszych, w parkach, na przystankach komunikacyjnych oraz w innych 
miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

3. Kosze o których mowa w ust. 1 muszą posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się 
odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

§ 8. 1.  Do wyliczenia niezbędnej ilości pojemników lub worków przypadających na daną nieruchomość 
przyjmuje się 20 litrów jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 
przez jedną osobę w ciągu tygodnia.

2. Na każdego pacjenta szpitala oraz osobę korzystającą z internatu, hotelu, pensjonatu i koszar wielkość ta 
wynosi 15 litrów na tydzień, a na każdego ucznia i osobę zatrudnioną w szkołach, na każde dziecko 
i zatrudnionego w przedszkolach, żłobkach oraz pracownika biurowego i pracownika w punkcie usługowym 
i handlowym wielkość ta wynosi 5 litrów na tydzień.

§ 9. 1.  Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wyposaża 
nieruchomość w taką ilość pojemników lub worków na odpady komunalne, aby odpowiadała ona ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w § 8 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Nowego Sącza, lecz nie mniej niż jeden pojemnik lub worek do zbierania odpadów 
niesegregowanych o pojemności 120 litrów na każde 9 osób. 

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi może wyposażyć 
nieruchomość w pojemniki do selektywnego zbierania wymienione w § 6 ust. 2 pkt 1-4 Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza.

§ 10. 1.  Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi wyposaża nieruchomość 
w taką ilość pojemników lub worków na odpady komunalne, aby odpowiadała ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych określonej w § 8 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowego 
Sącza, lecz nie mniej niż jeden pojemnik do zbierania odpadów niesegregowanych o pojemności 240 litrów na 
każde 36 osób.

2. W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkuje minimum 165 osób właściciel nieruchomości 
zabudowanej budynkami wielolokalowymi wyposaża nieruchomość w taką ilość pojemników lub worków na 
odpady komunalne, aby odpowiadała ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w § 
8 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza, lecz nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 1100 litrów do zbierania odpadów niesegregowanych.

3. W zabudowie wielolokalowej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość 
w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania wymienione w § 6 ust. 2 pkt 1-4 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza.

4. Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki o mniejszej pojemności 
rekompensowanej większą częstotliwością opróżniania.

§ 11. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, zobowiązani są do wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
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§ 12. Zarządy ogrodów działkowych zobowiązane są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub 
worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Przyjmuje się, że na powierzchnię każdych dwóch hektarów terenu 
musi być przeznaczony minimum jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów. W przypadku mniejszej 
powierzchni należy zapewnić pojemniki o odpowiednio dobranej pojemności.

§ 13. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 
którzy nie przystąpili  lub zrezygnują ze zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 b ust. 2 ustawy oraz udokumentowania 
faktu korzystania z usług odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takiej umowy i dowodów 
uiszczania opłat za te usługi.

Rozdział 4.
Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 14. 1.  Właściciel nieruchomości przygotowuje odpowiednie miejsce lub miejsca przeznaczone na 
pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Miejsca do zbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powinny być dostępne dla 
osób niepełnosprawnych oraz słabowidzących.

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony 
wystawione do odbioru, nie mogą powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich oraz ograniczać 
swobodnego korzystania z nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi.

4. Właściciel nieruchomości winien zabezpieczyć miejsca zbierania odpadów komunalnych przed 
zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich.

5. Miejsca do gromadzenia odpadów winny spełniać inne wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków  technicznych jakim winny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych w sposób ułatwiający selektywną zbiórkę odpadów.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 15. 1.  Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości 
zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 
kwietnia do października i nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz 
w miesiącach listopad, grudzień każdego roku,

2) przeterminowane leki - w sposób ciągły w wyznaczonych aptekach,

3) przeterminowane chemikalia i odpady niebezpieczne - na zgłoszenie właściciela nieruchomości, 
nie rzadziej niż raz na kwartał,

4) zużyte baterie i akumulatory - w sposób ciągły u sprzedawców detalicznych baterii przenośnych 
i akumulatorów przenośnych, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2 - zgodnie z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2009 r., o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 521),

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach określonych 
w harmonogramie, poprzez wystawienie przed nieruchomość,

6) zużyte opony - nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie, poprzez 
wystawienie przed nieruchomość,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach określonych 
w harmonogramie, poprzez wystawienie przed nieruchomość,
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8) odpady budowlane i rozbiórkowe - po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości 
zapotrzebowania na kontener,

9) papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż jeden 
raz w miesiącu,

10) bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada i nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz w miesiącu grudniu każdego roku,

11) odpady tekstyliów i odzieży - w sposób ciągły w punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w sposób ciągły w punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

2. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnychz nieruchomości 
zabudowanej budynkami wielolokalowymi:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

2) przeterminowane leki - w sposób ciągły w wyznaczonych aptekach,

3) przeterminowane chemikalia i odpady niebezpieczne - na zgłoszenie właściciela nieruchomości nie rzadziej 
niż raz na miesiąc,

4) zużyte baterie i akumulatory - w sposób ciągły u sprzedawców detalicznych baterii przenośnych 
i akumulatorów i akumulatorów, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2 - zgodnie z ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2009 r., o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 521),

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

7) zużyte opony - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

8) bioodpady - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe - po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości 
zapotrzebowania na kontener,

10) papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż jeden 
raz w tygodniu,

11) odpady tekstyliów i odzieży - w sposób ciągły w punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w sposób ciągły w punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

3. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości na której 
nie zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

2) bioodpady - raz na dwa tygodnie,

3) papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - jeden raz w miesiącu.

4. Inna niż określona w ust. 3 częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych, wymaga 
indywidualnego zgłoszenia właścicieli ww. nieruchomości.

5. Mieszkańcy Miasta Nowego Sącza mogą pozbywać się selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
o których mowa w § 3 ust. 1 w sposób ciągły w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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6. Szczegółowe terminy odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy i z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne określa 
„Harmonogram odbierania odpadów komunalnych”, opracowany na dany rok kalendarzowy.

7. Na terenie miasta Nowego Sącza zabrania się wrzucania odpadów komunalnych z lokali handlowych, 
gastronomicznych, mieszkalnych, targowisk do koszy ulicznych.

8. Częstotliwość opróżniania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w 
szczególności chodnikach, parkach, placach, przystankach komunikacyjnych i zieleńcach, powinna być 
dostosowana do potrzeb w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia koszy, jednak nie rzadziej niż jeden 
raz w tygodniu.

§ 16. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. Miejsca, gdzie znajdują się pojemniki i worki właściciel nieruchomości utrzymuje w czystości.

2. Podmiotowi odbierającemu odpady komunalne zapewnia się, w uzgodnionym z nim terminie, swobodny 
dostęp do pojemników oraz worków, umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi, budynków 
bądź pojazdów. Po każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych podmiot dokonuje uporządkowania 
miejsca, gdzie znajdują się pojemniki i worki oraz uporządkowanie terenu, na którym wykonywana była 
czynność odbierania odpadów komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki w celu ich opróżnienia w dniu odbioru 
odpadów komunalnych, do godziny 6:00.

4. W celu zmniejszenia objętości odpadów, opróżnione i pozbawione nakrętek opakowania z tworzyw 
sztucznych i opakowania wielomateriałowe oraz opróżnione opakowania z papieru lub tektury należy trwale 
zgnieść przed złożeniem do pojemnika lub worka.

5. Od właścicieli nieruchomości, będą odbierane wyłącznie te odpady budowlane, które zostały 
wytworzone w ramach prac, które nie są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U.  z 2019 r, poz.1186 z późn. zm.), wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli 
nieruchomości.

6. Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 zebrane w sposób selektywny na terenie nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy, mogą być dostarczane przez właściciela nieruchomości do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Bioodpady mogą być przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
bezpośrednio po ich wytworzeniu.

8. Na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się 
zagospodarowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, z zachowaniem wymogów wynikających 
z przepisów prawa.

9. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości o których mowa w ust. 8 z obowiązku posiadania 
pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia bioodpadów.

10. Działki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, należy wyposażyć w kompostownik, 
w którym działkowiec ma obowiązek kompostować bioodpady pochodzące z działki.

§ 17. 1.  W pojemnikach lub workach w kolorze niebieskim, oznakowanych napisem „PAPIER” zabrania 
się zbierać:

1) zabrudzonego, tłustego papieru,

2) papierów higienicznych,

3) pieluch jednorazowych,

4) podpasek,

5) kalki technicznej,

6) papierowych i tekturowych opakowań po materiałach budowlanych,
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7) tapet,

8) foliowanych i lakierowanych katalogów.

2. W pojemnikach lub workach w kolorze zielonym, oznakowanych napisem „SZKŁO” zabrania się 
zbierać:

1) ceramiki (porcelana, fajans, talerze, doniczki),

2) luster,

3) lamp fluorescencyjnych,

4) szklanych opakowań po lekach i chemikaliach z zawartością,

5) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

6) szyb samochodowych.

3. W pojemnikach lub workach w kolorze żółtym, oznakowanych napisem „METALE, TWORZYWA 
SZTUCZNE” zabrania się zbierać:

1) zabrudzonych, tłustych folii,

2) gumy,

3) baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) metalowych opakowań po chemikaliach z zawartością,

6) opakowań z tworzyw sztucznych po lekach i chemikaliach z zawartością,

7) opakowań po środkach ochrony roślin.

4. W pojemnikach lub workach w kolorze brązowym, oznakowanych napisem „BIO” zabrania się zbierać:

1) kości zwierząt,

2) odchodów zwierząt,

3) popiołu z węgla kamiennego,

4) leków,

5) drewna impregnowanego,

6) płyt wiórowych i MDF,

7) ziemi i kamieni,

8) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

5. W pojemnikach lub workach o których mowa w ust. 1-4 właściciel nieruchomości zbiera właściwe 
odpady komunalne bez zanieczyszczeń.

6. W pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych, nie mogą znajdować 
się rodzaje (frakcje) odpadów objętych selektywną zbiórką.

§ 18. 1.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się 
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze 
zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód 
podziemnych.

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają nieczystości ciekłe - w sposób niedopuszczający do przepełnienia się zbiornika przeznaczonego do 
gromadzenia nieczystości ciekłych.

3. Inna niż określona w ust. 2 częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają nieczystości ciekłe, wymaga indywidualnego zgłoszenia przez 
właściciela nieruchomości.
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Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości będą 
przekazywane do instalacji komunalnej.

§ 20. Zagospodarowanie odpadów komunalnych winno podlegać następującym zasadom:

1) zapewniającym wymagany poziom recyklingu, redukcji składowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji,

2) maksymalnie ograniczającym masę odpadów składowanych,

3) zgodnym z zasadą bliskości i zasadą najlepszych dostępnych technik.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 21. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 
zwierzętami, w tym dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, 
w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru lub w inny sposób nie pozwalający zwierzęciu na dokonanie 
jakichkolwiek szkód. 

2. Posiadacze gadów, płazów, ptaków i owadów w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani 
zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia.

3. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi.

§ 22. 1.  Do obowiązków osób utrzymujących psy należy: 

1) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne określonych w odrębnych 
przepisach lub w inny sposób zagrażających otoczeniu - w kaganiec,

2) prowadzenie w miejscach publicznych psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną określonego 
w odrębnych przepisach lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

3) zwolnienie psów ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi 
i jeśli pies nie jest niebezpieczny dla otoczenia, posiada oznakowanie umożliwiające identyfikację 
właściciela lub opiekuna a posiadacz lub opiekun ma możliwość kontroli nad zachowaniem psa.

2. Do obowiązków wszystkich osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) niezwłoczne usuwanie odchodów zwierząt domowych z części wspólnych nieruchomości oraz z terenów 
przeznaczonych do publicznego użytku, a w szczególności: ulic, placów, dróg, chodników, parkingów, 
zieleńców,

2) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, boisk sportowych, piaskownic, kąpielisk, 
itp. usytuowanych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku w celu ich ochrony przed 
zanieczyszczeniem,

3) zapewnienie przez właściciela nieruchomości kontroli nad zwierzęciem przebywającym na nieruchomości 
w sposób uniemożliwiający samowolne opuszczenie nieruchomości przez zwierzę,

4) oznakowanie nieruchomości pilnowanych przez psy, w szczególności przez psy niebezpieczne 
odpowiednimi tablicami oraz zabezpieczenie przed zagrożeniem ataku psa na osoby wchodzące na teren 
nieruchomości.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach

§ 23. 1.  Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej pod następującymi warunkami:

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych,
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2) posiadania budynków lub pomieszczeń gospodarskich spełniających wymogi zawarte w przepisach Prawa 
budowlanego oraz przepisach wykonawczych a także Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Nowy Sącz i innych przepisach,

3) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu oraz 
innych niedogodności dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

2. Chów i hodowla pszczół może być realizowana na obszarze miasta Nowego Sącza na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem, że ule pszczele będą zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający przypadkowy do nich dostęp i nie będą uciążliwe dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 24. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby deratyzacji na 
terenie nieruchomości.

§ 25. Ustala się, że obszarami obowiązkowej deratyzacji są: 

1) miejsca zbierania odpadów komunalnych,

2) zsypy i pomieszczenia zsypowe,

3) korytarze piwniczne,

4) komory i węzły cieplne,

5) inne pomieszczenia, a w szczególności pomieszczenia gospodarcze, magazyny, wiaty.

§ 26. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku kalendarzowym w następujących terminach:

1) marzec - kwiecień,

2) październik - listopad.

§ 27. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem bezpośrednio stosuje się przepisy ustawy 
z 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

§ 29. Bieżące czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad regulaminu wykonuje Straż Miejska. 

 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 1331


		2020-02-14T13:41:23+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




