UCHWAŁA 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
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) 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 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Sączu, Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do 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 2015 r., poz. 4374)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 w ust. 1 pkt 2, 13 i 14 otrzymują brzmienie:
„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 2016 r., poz. 250 z późn. zm.),”
„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, zmieszane odpady komunalne pozostają 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 2016 r., poz. 1987),
14) selektywne zbieranie - 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 2016 r.,
poz. 1987).”
2) W § 2 w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie:
„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 2016 r., poz. 1987),
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 2016 r., poz. 1987),”
„5) budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - to frakcja odpadów
pochodzących z budów, remontów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na
budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej oraz
zostały wykonane samodzielnie przez właścicieli nieruchomości.”

3) W § 2 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„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 2016 r., poz. 1987).”
4) W § 3 w ust. 1 pkt 6 i 10 otrzymują brzmienie:
„6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,”
„10) tworzywa sztucznego.”
5) W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Spalanie odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1987).”
6) W § 6 w ust. 1 pkt 1, 2 i 9 otrzymują brzmienie:
„1) pojemniki do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych o minimalnej
pojemności 120 litrów,
2) pojemniki do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów o minimalnej pojemności 120 litrów,”
„9) foliowe worki do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów o minimalnej pojemności 120 litrów.”
7) W § 6 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pojemniki i worki w kolorze brązowym, oznakowane napisem „BIO” przeznaczone do
zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów.”
8) W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na pojemnikach/workach przeznaczonych dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów
umieszcza się urządzenie do identyfikacji pojemnika/worka oraz umożliwiające ustalenie
jego lokalizacji w trakcie odbierania odpadów przez podmiot odbierający odpady np. „czip”,
kody kreskowe. Obowiązek umieszczania urządzenia do identyfikacji nie dotyczy pojemnika
w kolorze brązowym.”
9) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wyposaża nieruchomość w taką
ilość pojemników, w tym worków na odpady komunalne, aby odpowiadała ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w § 8 ust. 1 regulaminu, lecz nie mniej
niż jeden pojemnik do zbierania odpadów niesegregowanych o pojemności 120 litrów
na każde 9 osób z zastrzeżeniem, że na każdej nieruchomości musi znajdować się
przynajmniej jeden wymieniony pojemnik.
2. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej może wyposażyć nieruchomość
w pojemniki do selektywnego zbierania wymienione w § 6 ust. 2 pkt 1- 4.”
10) W § 10 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„1. Właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wyposaża nieruchomość w taką
ilość pojemników na odpady komunalne, aby odpowiadała ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych określonej w § 8 ust. 1 regulaminu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik
do zbierania odpadów niesegregowanych o pojemności 240 litrów na każde 36 osób

z zastrzeżeniem, że na każdej nieruchomości musi znajdować się przynajmniej jeden
wymieniony pojemnik.
2. W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkuje minimum 165 osób właściciel
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wyposaża nieruchomość w taką ilość
pojemników na odpady komunalne, aby odpowiadała ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych określonej w § 8 ust. 1 regulaminu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności 1100 litrów do zbierania odpadów niesegregowanych, z zastrzeżeniem, że
na takiej nieruchomości musi znajdować się przynajmniej jeden wymieniony pojemnik.
3. W zabudowie wielorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć
nieruchomość w pojemniki do selektywnego zbierania wymienione w § 6 ust. 2 pkt 1- 4.”
11) uchyla się § 11.
12) W § 13 w ust. 1 pkt 4, 7 i 10 otrzymują brzmienie:
„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 2016 r., poz. 1803)”,
„7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż dwa razy w roku,”
„10) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca listopada oraz
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz w miesiącu grudniu
każdego roku.”
13) W § 13 w ust. 2 pkt 1 i 8 otrzymują brzmienie:
„1) niesegregowane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,”
„8) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,”
14) W § 13 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Na terenie miasta zabrania się wrzucania odpadów komunalnych z lokali handlowych,
gastronomicznych, mieszkalnych, targowisk do koszy ulicznych.”
15) W § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki w celu ich opróżnienia
w dniu odbioru odpadów komunalnych do godz. 6.00.”
16) W § 14 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
powstające na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powinno się poddawać procesowi
kompostowania.”
17) W § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W pojemnikach i 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).”
18) W § 15 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W pojemnikach i workach o których mowa w ust. 1- 4 właściciel nieruchomości zbiera
właściwe odpady komunalne bez zanieczyszczeń.”
19) § 16 otrzymuje brzmienie:
„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, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
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, nie rzadziej niż raz
na dwa miesiące.
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.
4. W czasie obowiązywania uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie przejęcia
obowiązków wynikających z art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) podmiotowi
odbierającemu nieczystości ciekłe zapewnia się, w terminie wskazanym w harmonogramie,
swobodny dostęp do zbiorników z nieczystościami ciekłymi, umożliwiając ich opróżnienie
bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
5. W czasie obowiązywania uchwały, o której mowa w ust. 4 szczegółowy harmonogram
odbierania nieczystości ciekłych z uwzględnieniem przyjętych minimalnych częstotliwości
oraz dopuszczalnych godzin opróżniania zbiorników bezodpływowych przypadających
w dni robocze od 6:00 do 22:00 zostanie podany do publicznej wiadomości.”
20) W § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odpady zielone przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
będą przekazywane do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych
odpadów zielonych i innych bioodpadów wyznaczonych w uchwale Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego.”
21) W § 20 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„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,”
22) § 26 otrzymuje brzmienie:
„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 2016 r., poz. 250, z późn. zm.).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z wyjątkiem wskazanego w pkt 19 przepisu
§ 16 ust. 4 i 5 niniejszej uchwały, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., oraz
przepisów wskazanych w punktach 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18 niniejszej uchwały, które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

