Uchwała 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, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek
Prezydenta Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, o których
mowa w ust. 1 uzależniona jest od liczby pojemników/worków, w których zbierane są odpady
komunalne na danej nieruchomości.
§ 4. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ustala się
według częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości określoną
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują
mieszkańcy będą otrzymywać:
1) worki z napisem „Miasto Nowy Sącz”, oznakowane o rodzaju odpadów w nich
gromadzonych, przeznaczone do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów
komunalnych:
a) odpadów zielonych,
b) papieru,
c) tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych,
d) szkła.
2) nalepki z kodami kreskowymi do znakowania worków do selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) papieru,
b) tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych,
c) szkła.
2. Na zgłoszenie właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i którzy
prowadzą selektywne zbieranie odpadów, będą dostarczane nieodpłatnie pojemniki do
zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

§ 6. 1. Na terenie miasta Nowego Sącza funkcjonują dwa stacjonarne punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowane przy ulicy Tarnowskiej 120 i przy ulicy
Jana Pawła II 37.
2. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia i zasad funkcjonowania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych udostępnione są na stronie internetowej
Miasta Nowego Sącza: www.nowysacz.pl oraz stronie internetowej przedsiębiorcy
świadczącego usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wyłonionego
w drodze przetargu nieograniczonego.
3. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nieodpłatnie
przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, zebrane w sposób selektywny i dostarczane we własnym zakresie przez
właścicieli nieruchomości:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) zużyte opony,
6) odpady zielone,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
8) papier,
9) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
10) szkło.
§ 7. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów przewiduje się procedurę składania interwencji w tym
zakresie.
2. Interwencje mogą być wnoszone osobiście, telefonicznie lub pisemnie do Urzędu
Miasta Nowego Sącza, Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Komunalny, z siedzibą:
ul. Rynek 3, tel. (18) 415 65 70, (18) 415 65 75, a także za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: odpadykomunalne@nowysacz.pl, bezpośrednio po zdarzeniu będącym
przedmiotem interwencji.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
17 grudnia 2012 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 (Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego z 2012 r., poz. 7758, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2013 r., poz. 2350).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

