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1.

2.

 Od dnia 1 lipca 2013 roku w zwiazku z nowelizacja ustawy 

z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku 

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) nasza gmina 

przejmie zarzadzanie gospodarka odpadami komunalnymi i tym 

samym stanie sie odpowiedzialna za prawidlowe funkcjonowanie 

systemu odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych. 

Celem realizacji prawidłowego funkcjonowania systemu odbierania odpadów
komunalnych Rada Miasta Nowy Targ podjęła następujące uchwały w sprawie:

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mie-
szkańcy, a powstają odpady komunalne

3.

regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Nowy Targ 

Uchwala Nr XXII/170/2012 z dn. 06.09.2012 r., (Dz. Urz. 
Woj. Malop. z dn. 17.10.2012 r. poz. 5100)

Uchwala Nr XXVIII/226/2013 z dnia 28.01.2013 r.,
(Dz. Urz. Woj. Malop. z dn.06.02.2013 r. poz. 1172)

określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów

Uchwala Nr XXVIII/227/2013 z dnia 28.01.2013 r., 
(Dz. Urz. Woj. Malop. z dn. 06.02.2013 r. poz. 1173)
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wyboru metody ustalania opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała Nr XXVI/210/2012 z dnia 30.11.2012 r., (Dz. 
Urz. Woj. Małop. z dn. 11.12.2012 r. poz. 7009)

wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/212/2012 z dnia 30.11.2012 r., (Dz. 
Urz. Woj. Małop. z dn. 10.12.2012 r. poz. 6870)

4.

5.

6.

nieruchomosci zamieszkale – rozumie sie przez to nieruchomosci, 
na których zamieszkuja mieszkancy, o których mowa w art. 6c ust. 1 
ustawy, a wiec nieruchomosci przeznaczone do stalego bytowania 
ludzi, spozywania przez nich posilków, do przechowywania 
majatku itp.

Aby jednoznacznie określić, do której grupy 
„właścicieli nieruchomości” Państwo należą 
przedstawiamy szczegółowe definicje:

Uchwała Nr XL/342/2014 z dnia 20.01.2014 r., (Dz. 
Urz. Woj. Małop. z dn. 24.01.2014 r. poz. 439)
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nieruchomosci niezamieszkale

nieruchomosci mieszane

 – rozumie sie przez to nierucho-

mosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady 

komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o u.c.i.p.g., 

a wiec w szczególnosci: domki letniskowe i domki na rodzinnych 

ogrodach dzialkowych o ile nie sa zamieszkale na stale, szkoly, 

przedszkola, zlobki, biblioteki, urzedy administracji rzadowej 

i samorzadowej, domy i osrodki kultury i sportu, cmentarze, 

zajezdnie zbiorowej komunikacji pasazerskiej, bazy sluzb 

komunalnych, ujecia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 

scieków, zaklady przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, 

elektrocieplownie, stacje kolejowe, bazy postojowe i obslugowe 

kolei, stacje wyciagów narciarskich, stoki narciarskie, dworce 

autobusowe, lotniska, boiska i stadiony sportowe, skateparki, 

sciezki i szlaki rowerowe i turystyczne, posterunki policji i innych 

sluzb, straznice strazy pozarnych, strazy granicznych, zaklady 

karne, areszty sledcze, zaklady poprawcze, schroniska dla 

nieletnich, parkingi strzezone, miejsca obslugi podróznych, bazy 

obslugi technicznej dróg, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, 

restauracje, stolówki, bary, puby, szpitale, hotele, w czesci gospo-

darstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, 

pensjonaty, urzedy celne, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zaklady 

produkcyjne, uslugowe, skladowe, magazynowe i logistyczne i tym 

podobne.

 – nalezy przez to rozumiec nierucho-

mosci w czesci zamieszkale i w czesci niezamieszkale, na których 

powstaja odpady komunalne (np. budynki mieszkalno-uslugowe 

itp.).
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Obowiązki właściciela nieruchomości płynące z wprowa-
dzenia przez Gminę Miasto Nowy Targ nowych zasad 
gospodarowania odpadami komunalnymi

Wlasciciel nieruchomosci bedzie wnosic miesieczna oplate za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do Gminy 
Miasto Nowy Targ, która w drodze przetargu wyloni firme do 
swiadczenia uslug w tym zakresie.

Obowiazywac beda dwie stawki oplat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi:

– nizsza w kwocie 8,50 zl – obowiazujaca tych, którzy wytwarzane           
odpady komunalne beda zbierac w sposób selektywny

a) w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

– wyzsza w kwocie 11,00 zl – obowiazujaca tych, którzy nie beda
   segregowac odpadów komunalnych

8,50

11,00

złotych

MOKRE
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b) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych są:

30,06 m
30,08 m
30,12 m
30,24 m
31,1 m
32,2 m
35 m
37 m
310 m

miesieczna stawka za pojemnik/kontener, 
w których odpady zbierane sa selektywnie

miesieczna stawka za pojemnik/kontener, 
w których odpady zbierane sa nieselektywnie

3* Opłata za kontener o pojemności 10 m  obliczana będzie proporcjonalnie do stawki
3  określonej dla kontenera o pojemności 10 m .

     4,40 zl
     5,70 zl
     8,50 zl
   16,50 zl
   50,80 zl
 98,60 zl
185,10 zl
259,10 zl
450,20 zl

30,06 m  
30,08 m
30,12 m
30,24 m
31,1 m
32,2 m
35 m  
37 m  
310 m

   5,70 zl
   7,30 zl
  11,00 zl
  21,30 zl
  65,80 zl
127,60 zl
239,50 zl
335,30 zl
582,60 zl

3 10 m  *

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

powyzej3 10 m  *powyzej

Podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi będzie:

ilość i pojemność pojemników zapełnionych odpadami komunalnymi

–  w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
    odpady komunalne 

–   w przypadku nieruchomości zamieszkałych

liczba osób zamieszkujących  daną nieruchomość
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Sposób obliczenia wysokości miesięcznej opłaty będzie
następujący:

a) w przypadku nieruchomosci zamieszkalych – stanowi iloczyn 
sumy mieszkanców zamieszkujacych dana nieruchomosc oraz 
zadeklarowanej stawki (nizszej lub wyzszej)

b) w przypadku nieruchomosci niezamieszkalych, na których 
powstaja odpady komunalne – stanowi iloczyn ilosci 
pojemników o okreslonej pojemnosci oraz stawki okreslonej
w tabeli, z uwzglednieniem czestotliwosci odbioru odpadów 
komunalnych

c) w przypadku nieruchomosci o charakterze mieszanym tj. 
w czesci nieruchomosci zamieszkalych i w czesci 
nieruchomosci, na której nie zamieszkuja mieszkancy 
a powstaja odpady komunalne – stanowi sume iloczynów
z pkt a i pkt b.
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Termin wnoszenia oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustala sie 

. Oplate nalezy uiscic w kasie Urzedu Miasta Nowy Targ 
lub poprzez wplate na rachunek bankowy:

do dnia 20 kazdego miesiaca, którego 
dotyczy

Uwaga! Pierwsza oplate nalezy uiscic do dnia 20 lipca 2013 r.

Wlasciciel nieruchomosci zobowiazany bedzie do zlozenia 
w Urzedzie Miasta Nowy Targ co najmniej jednej deklaracji 
o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 

04 1240 1574 1111 0000 0789 7649
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Uwaga! Pierwsza deklaracja winna byc zlozona w terminie

do dnia 15 marca 2013 r.

1) Deklaracja o wysokosci oplat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomosciach zamieszkalych - OK-A 

2) Deklaracja o wysokosci oplat za gospodarowanie odpadami     

komunalnymi na nieruchomosciach niezamieszkalych - OK-B 

3) W przypadku gdy na nieruchomosci w czesci zamieszkuja 
mieszkancy, a w czesci na której nie zamieszkuja a powstaja 
odpady komunalne, wlasciciel wypelnia dwie deklaracje OK-A 
oraz OK-B.

  

a)  na nieruchomosciach zamieszkalych przyjmuje sie srednia ilosc 
odpadów komunalnych produkowanych przez jedna osobe 

3w ilosci 120 litrów ( 0,12 m ) miesiecznie 

b) na nieruchomosciach na których nie zamieszkuja mieszkancy 
a powstaja odpady komunalne ilosc odpadów uzalezniona jest  
od ilosci i pojemnosci pojemników lub kontenerów zadeklaro-
wanych przez wlascicieli.

  W deklaracji nalezy okreslic ilosc pojemników i ich pojemnosc  
zgodnie z zapisami wynikajacymi z nowego regulaminu 
utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Nowy Targ 
uwzgledniajac ze:

Zlozone deklaracje do Urzedu Miasta zostana poddane wstepnej 

weryfikacji. W razie niezlozenia wyzej wymienionego dokumentu 

jak równiez uzasadnionych watpliwosci, co do danych zawartych 

w deklaracji, Burmistrz Miasta okresli wysokosc oplaty w drodze 

decyzji, biorac pod uwage srednia ilosc odpadów komunalnych 

powstajacych na nieruchomosci o podobnym charakterze zgodnie

 z art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
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 zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach obejmuje nastepujace frakcje odpadów: papier, 
metal, tworzywa sztuczne, szklo i opakowania wielomaterialowe.

 obejmuje pozostale zmieszane odpady komunalne (np. 
pieluchy jednorazowe i inne srodki higieny osobistej, opakowania po 
dezodorantach, perfumach, zuzyte wyroby: z gumy, skóry 
i drewna, zuzyte worki do odkurzaczy, zuzyta odziez i tekstylia itp.).

 obejmuje zamiennie popiól lub bioodpady, czyli 
odpady ulegajace biodegradacji z terenów zieleni, odpady spozywcze 
i kuchenne z gospodarstw domowych, zakladów gastronomicznych 
i innych, a takze odpady podobne ze wzgledu na swój charakter lub 
sklad. Odbiór popiolu bedzie odbywal sie nie rzadziej niz raz w miesiacu 
w terminie od 1 pazdziernika do 30 kwietnia, a bioodpadów nie rzadziej 
niz jeden raz w miesiacu w terminie od 1 maja do 30 wrzesnia. 
W przypadku gdy na nieruchomosci nie powstaja popioly, odbiór 
bioodpadów bedzie odbywal sie przez caly rok, z czestotliwoscia jak 
wyzej.

SUCHA

MOKRA

POPIÓL/BIOODPADY

Właściciel nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ, będzie mu-
siał przestrzegać zasad zbierania odpadów, tj.:

– selektywnie z podzialem na trzy frakcje:

SUCHA          MOKRA

–   nieselektywnie z podzialem na dwie frakcje: 

fr
ak

cj
a

fr
ak

cj
a

fr
ak

cj
a

POPIÓŁ
BIOODPADY

POPIÓŁ
BIOODPADY

Z M I E S Z A N E

SUCHE

MOKRE
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plastikowe butelki:

po napojach, srodkach czystosci,

srodkach zmiekczajacych tkaniny,

plynach do prania

opakowania metalowe:

po zywnosci, napojach,

karmie dla zwierzat

i inne opakowania metalowe

opakowania wielomaterialowe (np. tetrapak)

gazety, czasopisma, katalogi, prospekty,

papier szkolny, biurowy, ksiazki,

torebki papierowe i kartony

tworzywa sztuczne,

plastikowe opakowania po produktach spozywczych,

opakowania z papieru powlekanego,

opakowania po slodyczach, ciastkach,

owocach, mrozonkach itp.

butelki szklane,

opakowania po napojach i zywnosci;

butelki po napojach alkoholowych;

sloiki (bez nakretek, zacisków i uszczelek gumowych);

szklane opakowania po kosmetykach;

inne opakowania szklane

SUCHE

nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
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pieluchy jednorazowe

i inne srodki higieny osobistej

zuzyta wata

worki z odkurzacza,

sznurki i wstazki, lustra,

szklo zbrojone

szklo plaskie, spodki, ceramika

niedopalki papierosów

opakowania po dezodorantach,

perfumach

zuzyte wyroby z gumy, skóry, drewna

zuzyta odziez, obuwie i tekstylia

MOKRE

nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
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odpadki spozywcze

i kuchenne z gospodarstw domowych

i zakladów gastronomicznych:

skorupki jaj, odpadki z ryb,

odpadki z miesa i drobne kosci,

skorupki z orzechów,

resztki owoców, warzyw,

zepsuta zywnosc,

filtry do kawy i herbaty z zawartoscia,

kwiaty i pozostalosci roslin,

liscie, przyciete czesci drzew

i krzewów

reczniki papierowe, chusteczki,

papier toaletowy, serwetki,

male zwierzece odchody z trocinami

POPIÓŁ
BIOODPADY

popiół

popiól drzewny

popiól z wegla i koksu

bioodpady

nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
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SUCHE

tworzywo sztuczne

PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ POJEMNIKA FRAKCJI SUCHEJ

SUCHE

szklo

butelki po napojach

(najlepiej zgniecione),

butelki po plynach

do mycia i plukania,

plastikowe zakretki,

plastikowe torebki,

worki, reklamówki,

plastikowe koszyczki

po owocach

opakowania

ze szkla bialego,

zielonego tj.

butelki,

sloiki,

szklane pojemniki

po napojach 

i zywnosci,

butelki po napojach

alkoholowych

NIE WRZUCAMY! NIE WRZUCAMY!

butelek i pojemników

z zawartoscia,

butelek i pojemników

po olejach

(spozywczych,

chlodniczych,

silnikowych),

opakowan po lekach,

opakowan po srodkach

ochrony roslin,

zabawek, styropianu

szkla stolowego,

porcelany

i ceramiki,

luster,

szkla okiennego,

zarówek,

ekranów,

szyb samochodowych

W R Z U C A M Y W R Z U C A M Y

SUCHE SUCHE



SUCHE

papier

NIE WRZUCAMY!

gazety i czasopisma,

ksiazki w miekkich

okladkach

lub z usunietymi

twardymi okladkami,

zeszyty, torebki

papierowe,

papier szkolny

i biurowy,

pudelka kartonowe

i tekturowe, tekture

zabrudzonego

i tlustego papieru,

papieru z folia,

papieru termicznego

i faksowego,

papieru przebitkowego

(rachunki, faktury),

pieluch jednorazowych,

podpasek, artykulów

i papierów higienicznych,

tapet,

worków po cemencie

PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ POJEMNIKA FRAKCJI SUCHEJ
W R Z U C A M Y
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W sytuacji, kiedy dana nieruchomosc jest zabudowana budynkami 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrebna wlasnosc 
lokali, to zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o utrzymaniu czystosci 
i porzadku w gminach, obowiazki wlasciciela nieruchomosci 
obciazaja osoby sprawujace zarzad nieruchomoscia wspólna, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o wlasnosci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 
141, poz. 1492) lub wlascicieli lokali, jezeli zarzad nie zostal 
wybrany. 

Mieszkaniec, który nie jest wlascicielem nieruchomosci, 
wszelkie sprawy zwiazane z odpadami komunalnymi zalatwial 
bedzie z wlascicielem (wspólwlascicielem, uzytkownikiem 
wieczystym, zarzadca nieruchomosci) chyba, ze umowa zawarta 
z wlascicielem umozliwia zlozenie deklaracji o wysokosci oplat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wlasciciel nieruchomosci lub mieszkaniec posiadajacy 
dotychczas samodzielna umowe z firma wywozowa powinien 
pamietac o wypowiedzeniu tej umowy do dnia 1 lipca 2013 r., gdyz 
od tego dnia odpady komunalne beda odbierane za posre-
dnictwem firmy, która zostanie wybrana w drodze przetargu przez 
Gmine Miasto Nowy Targ.

W przypadku nieruchomosci gdzie prowadzona jest dzialalnosc 
gospodarcza i powstaja odpady inne niz: komunalne i podobne 
do komunalnych, gospodarowanie odpadami w ramach 
prowadzonej dzialalnosci winno odbywac sie na zasadach 
okreslonych w ustawie o odpadach. W mysl ustawy wlasciciel 
zobowiazany jest posiadac obowiazujaca umowe na odbiór tego 
rodzaju odpadów i prowadzic w tym zakresie ewidencje odpadów 
(dotyczy to m. in. takich zakladów jak: garbarsko-futrzarskich, 
obuwniczych, opieki zdrowotnej i aptek, warsztatów wulka-
nizacyjnych i mechaniki pojazdowej, fryzjerskich itp.)
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Burmistrz Miasta 
Nowy Targ

Nowy system obejmie wszystkich Mieszkanców Nowego Targu, 
dzieki temu zwiekszy sie odbiór odpadów trafiajacych do instalacji 
odzysku, a co za tym idzie znikna „nielegalne wysypiska odpadów” 
oraz spalanie odpadów poza instalacjami. Efektem nowego 
systemu bedzie sytuacja, ze wszyscy beda obslugiwani przez jedna 
firme wywozowa a wszelkie sprawy z odbierajacym odpady 
zalatwiac bedzie gmina.
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W interesie Mieszkańców Miasta Nowy Targ jest prawidłowe 
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi wg nowych ustawowych zasad, gdyż pozwoli to nie 
tylko chronić nasze środowisko naturalne, ale również 
oszczędzi nasze wydatki. 



Informacje dotyczące spraw załatwianych przez
Referat ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO NOWY TARG
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIEM NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA NOWY TARG.

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY TARG.

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY TARG.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU Z PASA DROGOWEGO.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ JEST INWESTOR
W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ
JEST OSOBA FIZYCZNA/OSOBA PRAWNA.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY TARG.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.

PROGRAM POMOCY DLA OSÓB FIZYCZNYCH W ZAKRESIE ODBIORU I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Wykaz innych ważnych spraw prowadzonych przez
Referat ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ



gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Miasto Nowy Targ
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GMINA MIASTO NOWY TARG

zamieszkale  niezamieszkale mieszane

nieruchomosci

DEKLARACJA OK-B

do 15 marca 2013 r.

oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

do 20 lipca 2013 r.

nowy system

zbiórka selektywna zbiórka nieselektywna

DEKLARACJA OK-A

do 15 marca 2013 r.

DEKLARACJE 

do 15 marca 2013 r.
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www.nowytarg.pl
wiecej informacji szukaj na stronie Miasta

tms e  ekoje

18 261 12 94
Referat do spraw ochrony srodowiska
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