UCHWAŁA NR XXXIX/393/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
23 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. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 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 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 4375) wprowadza się
następujące zmiany:
1) W § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2, 3, 4 w brzmieniu:
„2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbiera się na pisemny
wniosek właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz osobom
posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, zostanie dostarczony nieodpłatnie
1 pojemnik w ciągu roku kalendarzowego o pojemności nie większej niż 7 000 litrów,
do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.”
2) W § 5 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”
3) Uchyla się § 5 ust. 2.
4) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na terenie miasta Nowego Sącza funkcjonują dwa stacjonarne punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.”
5) W § 6 w ust. 3 po pkt 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:
„11) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XXXIX/393/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

WNIOSEK O ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

1.……………………………………………..……………...………………………………
(imię, nazwisko, adres nieruchomości, na której powstały odpady)

Oświadczam, że:
1. Deklaracja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi
na terenie w/w nieruchomości/lokalu mieszkalnego została złożona do
(właściwe podkreślić):
• Urzędu Miasta Nowy Sącz,
• ……………………………………………………………………………….1)
(nazwa zarządcy, administrator nieruchomości wielorodzinnej, spółdzielni,
wspólnoty).
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstały w wyniku
prac, na które nie trzeba uzyskać pozwolenie na budowę lub których nie trzeba
zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej.
3. Roboty powodujące powstanie odpadów budowlanych i remontowych były
prowadzone osobiście przeze mnie i nie miałem/am zawartej żadnej umowy z firmą
świadczącą usługi remontowo-budowlane.

…………………….
(tel. kontaktowy)

…………………………………….
(data złożenia wniosku)

………………………...
(imię i nazwisko)

1)

Potwierdzenie przez właściwego zarządcę nieruchomości faktu złożenia deklaracji
w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania
w zasobach Spółdzielni/Wspólnoty.

………………………
(miejscowość, data)

…………………………
(pieczątka, podpis)

UWAGA:
Zgodnie z definicją wynikającą z § 2, ust. 2, pkt 5 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Nowego Sącza”, odpady 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.

