
Za��cznik do Uchwa�y Nr XXVIII/226/2013

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 28 stycznia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO�CI I PORZ�DKU NA TERENIE MIASTA NOWY TARG 

Rozdzia  1.

Wymagania w zakresie utrzymania czysto!ci i porz"dku na terenie nieruchomo!ci. 

§ 1. Regulamin obowi�zuje w a!cicieli nieruchomo!ci, przez których rozumie si" tak#e wspó w a!cicieli, 

u#ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj�ce nieruchomo!ci w zarz�dzie lub 

u#ytkowaniu, a tak#e inne podmioty w adaj�ce nieruchomo!ci� - zwanymi dalej �w a!cicielami nieruchomo!ci$, 

w tym w szczególno!ci prowadz�cymi selektywne zbieranie odpadów komunalnych w zakresie wskazanym w art. 

3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 wrze!nia 1996 r. o utrzymaniu czysto!ci i porz�dku 

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

§ 2. Do obowi�zków w a!cicieli nieruchomo!ci nale#y w szczególno!ci: 

1. zbieranie i usuwanie wszelkich zanieczyszcze% z nieruchomo!ci, w tym z tych nieruchomo!ci lub ich cz"!ci, 

które s u#� do u#ytku publicznego i gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, 

2. utrzymanie porz�dku na chodnikach przylegaj�cych do nieruchomo!ci zgodnie z ustaw� z dnia 13 wrze!nia 

1996 r. o utrzymaniu czysto!ci i porz�dku w gminach, przy czym zgarni"ty lód i !nieg winien by& pryzmowany 

przy kraw"dzi chodnika, a w przypadku, gdy chodnik po o#ony jest przy jezdni - przy kraw"#niku chodnika, 

w sposób niepowoduj�cy zak óce% w ruchu pieszych i pojazdów. 

3. usuwanie nawisów !nie#nych i sopli, powsta ych nad ci�gami komunikacyjnymi lub w ich bezpo!rednim 

s�siedztwie a stwarzaj�cych zagro#enie dla zdrowia lub mienia. 

§ 3. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi, s� dozwolone wy �cznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

2. Zezwala si" na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomo!ci nie s u#�cych do u#ytku 

publicznego, pod warunkiem odprowadzenia powsta ych !cieków do kanalizacji lub zbiorników bezodp ywowych. 

3. Naprawa pojazdów samochodowych zwi�zana z ich bie#�c� eksploatacj� jest dozwolona na terenie 

nieruchomo!ci, pod warunkiem, #e nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uci�#liwo!ci dla 

s�siadów. Powsta e odpady powinny by& gromadzone i usuwane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

4. Wykonywanie czynno!ci wyszczególnionych w ust. 1, 2 i 3 nie mo#e narusza& praw okre!lonych w innych 

powszechnie obowi�zuj�cych przepisach, a w szczególno!ci nie mo#e utrudnia& komunikacji, zagra#a& 

bezpiecze%stwu i zak óca& spokoju. 

Rozdzia  2.

Rodzaje i minimalna pojemno!# pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomo!ci i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz"dkowym i technicznym. 

§ 4. 1. Ustala si" nast"puj�ce rodzaje pojemników, z zastrze#eniem ust 4, przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomo!ci oraz na drogach publicznych: 

1) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemno!ci 0,06 m3 (60 litrów), 

2) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemno!ci 0,08 m3 (80 litrów), 

3) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemno!ci 0,12 m3 (120 litrów), 

4) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemno!ci 0,24 m3 (240 litrów), 

5) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemno!ci 1,1 m3 (1100 litrów), 
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6) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemno�ci 2,2 m3 (2200 litrów), 

7) kontener o pojemno�ci 5,0 m3, 

8) kontener o pojemno�ci 7,0 m3, 

9) kontener o pojemno�ci 10,0 m3, 

10) inne kontenery o pojemno�ci od 11,0 m3 do 30,0 m3, 

11) kosze uliczne o pojemno�ci od 0,01 m3 do 0,07 m3 (od 10 do 70 litrów). 

2. Pojemniki rozmieszcza si  na terenie nieruchomo�ci, której s!u"#. W przypadku nieruchomo�ci gdzie nie ma 

takiej mo"liwo�ci, dopuszczona jest lokalizacja pojemników na innej nieruchomo�ci zgodnie z odr bnymi 
przepisami. 

3. Pojemniki poddaje si  obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej ni" jeden raz na trzy miesi#ce oraz 

naprawie lub konserwacji, nie rzadziej ni" jeden raz na rok. 

4. Pojemniki musz# spe!nia$ wymagania okre�lone odpowiednimi normami. 

5. Pojemno�$ pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomo�ci, na 

której: 

1) zamieszkuj# mieszka%cy, 

2) w cz �ci zamieszkuj# mieszka%cy, a w cz �ci na której nie zamieszkuj# a powstaj# odpady komunalne, 

3) nie zamieszkuj# mieszka%cy a powstaj# odpady komunalne; 

ustala w!a�ciciel nieruchomo�ci, spo�ród wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 1-10 niniejszej uchwa!y. 

Rozdzia� 3.

Cz stotliwo!" i sposoby pozbywania si  odpadów komunalnych i nieczysto!ci ciek�ych z terenu 

nieruchomo!ci oraz z terenów przeznaczonych do u#ytku publicznego. 

§ 5. 1. W!a�ciciele nieruchomo�ci obowi#zani s# do pozbywania si  odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomo�ci w sposób systematyczny, gwarantuj#cy zachowanie czysto�ci i porz#dku na nieruchomo�ci. 

2. Gmina Miasto Nowy Targ zapewni nast puj#ce mo"liwo�ci pozbywania si  odpadów komunalnych: 

1) odbieranie niektórych odpadów komunalnych od w!a�cicieli nieruchomo�ci, realizowane przez firm  wybran# 

w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci 
i porz#dku w gminach � z zastrze"eniem ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu, 

2) dostarczanie odpadów komunalnych przez w!a�cicieli nieruchomo�ci do mobilnych punktów selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych � z zastrze"eniem ust. 5 i 6, 

3) dostarczanie niektórych odpadów komunalnych przez w!a�cicieli nieruchomo�ci do mini punktów selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów) � z zastrze"eniem ust. 7, 8 i 9, 

4) dostarczanie przez w!a�cicieli nieruchomo�ci przeterminowanych leków do niektórych aptek � z zastrze"eniem 

ust. 10 i 11. 

3. W!a�ciciele nieruchomo�ci, którzy selektywnie gromadz# odpady komunalne, z podzia!em na trzy poni"ej 
okre�lone frakcje tj.: 

1) �SUCHE� � zawieraj#ce selektywnie zbierane metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateria!owe, 
szk!o, papier, 

2) �MOKRE� � zawieraj#ce pozosta!e zmieszane odpady komunalne, (np. pieluchy jednorazowe i inne �rodki 
higieny osobistej, opakowania po dezodorantach, perfumach, zu"yte wyroby z gumy, skóry, drewno, zu"yte 

worki do odkurzaczy, zu"yta odzie" i tekstylia, itp.), 

3) �POPIÓ&/BIOODPADY�� zawieraj#ce zamiennie popió! lub bioodpady czyli odpady ulegaj#ce biodegradacji 

z terenów zieleni, odpady spo"ywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zak!adów gastronomicznych 

i innych, a tak"e odpady podobne ze wzgl du na swój charakter lub sk!ad, 
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pozbywaj� si� ich poprzez gromadzenie w odr�bnych pojemnikach, które z terenu nieruchomo ci 
odbierze firma wy!oniona przez Gmin� Miasto Nowy Targ w ramach przetargu, o którym mowa w art. 6d 

ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz"dku w gminach. 

4. W!a ciciele nieruchomo ci, którzy nieselektywnie gromadz" odpady komunalne, tj. bez podzia!u na trzy 

frakcje, o których mowa w ust. 3, pozbywaj" si� tych odpadów w nast�puj"cy sposób: �ZMIESZANE� odpady 

komunalne, gdzie nie rozdziela si� na frakcje �suche� i �mokre�, gromadz" w jednym pojemniku, 

a �POPIÓ#/BIOODPADY� w drugim pojemniku, które odbierze firma wy!oniona przez Gmin� Miasto Nowy Targ 

w ramach przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci 
i porz"dku w gminach. 

5. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w!a ciciele nieruchomo ci s" obowi"zani 
dostarcza$ nast�puj"ce rodzaje problemowych odpadów komunalnych: 

1) przeterminowane leki i chemikalia, 

2) zu%yte baterie i akumulatory, 

3) zu%yty sprz�t elektryczny i elektroniczny, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

6) zu%yte opony. 

6. Odpady komunalne wymienione w ust. 5 pkt 1-4 sezonowo odbierane b�d" bez dodatkowych op!at przez 

firm� wy!onion" przez Gmin� Miasto Nowy Targ w ramach przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy 

z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz"dku w gminach w miejscu ich powstawania. 

7. Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowi"zkiem Gminy Miasto Nowy 

Targ, wynikaj"cym z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz"dku 

w gminach, natomiast szczegó!owy zakres  wiadczenia us!ug przez te punkty zostanie okre lony odr�bnie. 

8. Do mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów) mo%na dostarcza$ 

nast�puj"ce rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szk!o. 

9. Mini punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazdo dzwonów) to miejsce, w którym 

Gmina Miasto Nowy Targ ustawi cztery pojemniki na odpady komunalne, w tym: 

1) pojemnik oznaczony kolorem niebieskim - przeznaczony do gromadzenia papieru, 

2) pojemnik oznaczony kolorem bia!ym - przeznaczony do gromadzenia metalu, 

3) pojemnik oznaczony kolorem %ó!tym - przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych, 

4) pojemnik oznaczony kolorem zielonym - przeznaczony do gromadzenia szk!a opakowaniowego. 

10. Miejsca, w których Gmina utworzy mini punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostan" 

okre lone odr�bnie. 

11. Gmina Miasto Nowy Targ umo%liwi pozbywanie si� przeterminowanych leków w niektórych aptekach. 

12. Wykaz aptek, w których umo%liwione b�dzie pozbywanie si� przeterminowanych leków zostanie okre lony 

odr�bnie. 

13. W!a ciciel nieruchomo ci obowi"zany jest udost�pni$ pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w dost�pnym miejscu, a w przypadku zastosowania kontenerów, 

w miejscu umo%liwiaj"cym swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom. 

§ 6. 1. Odbiór odpadów komunalnych od w!a cicieli nieruchomo ci b�dzie si� odbywa! z nast�puj"c" 

cz�stotliwo ci": 
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1) �SUCHE�- nie rzadziej ni� jeden raz w miesi cu kalendarzowym, 

2) �MOKRE�- nie rzadziej ni� jeden raz w miesi cu kalendarzowym, 

3) �ZMIESZANE�- gdzie nie rozdziela si! na frakcje �suche�, �mokre�, nie rzadziej ni� co dwa tygodnie, 

4) �POPIÓ"/BIOODPADY� � popió# nie rzadziej ni� jeden raz w miesi cu w terminie od 1 pa$dziernika do 30 

kwietnia, a bioodpady nie rzadziej ni� jeden raz w miesi cu w terminie od 1 maja do 30 wrze%nia. W przypadku 

gdy na nieruchomo%ci nie powstaj  popio#y odbiór bioodpadów ca#y rok, z cz!stotliwo%ci  jak wy�ej. 

2. Cz!stotliwo%& opró�niania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do u�ytku publicznego, a w 

szczególno%ci chodnikach, parkach, placach, przystankach komunikacyjnych i ziele'cach, powinna by& 

dostosowana do potrzeb, jednak nie rzadziej ni� 3 razy w tygodniu, nie dopuszczaj c do przepe#nienia koszy. 

3. Okre%la si! cz!stotliwo%& odbierania z nieruchomo%ci odpadów komunalnych takich jak: zu�yte baterie 

i akumulatory, zu�yty sprz!t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zu�yte opony 

- na 2 razy do roku, przy czym dla nieruchomo%ci zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi odbiór 

zu�ytego sprz!tu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych � na 1 raz 

w tygodniu. 

4. W#a%ciciele nieruchomo%ci zobowi zani s  do systematycznego pozbywania si! wytwarzanych odpadów 

komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru wszystkich odpadów komunalnych ustalanym corocznie przez 

Gmin! Miasto Nowy Targ oraz do przekazywania odpadów przedsi!biorcy %wiadcz cemu us#ugi w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych od w#a%cicieli nieruchomo%ci na podstawie umowy zawartej z Gmin  Miasto 

Nowy Targ. Informacja o przedsi!biorcy %wiadcz cym us#ug! oraz harmonogram s  podawane do publicznej 

wiadomo%ci w sposób zwyczajowo przyj!ty tj. na oficjalnej stronie internetowej miasta oraz tablicach og#osze' 

Urz!du Miasta Nowy Targ. 

§ 7. 1. Ustala si! %redni  ilo%& sta#ych odpadów komunalnych produkowanych przez jedn  osob! w ilo%ci 120 

litrów miesi!cznie dla nieruchomo%ci, na której zamieszkuj  mieszka'cy. 

2. Ilo%& odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomo%ci, na których nie zamieszkuj  mieszka'cy, 
a powstaj  odpady komunalne uzale�niona jest od zadeklarowanej przez w#a%ciciela liczby pojemników lub 

kontenerów o pojemno%ci zgodnej z § 4 ust. 1 pkt 1-10 niniejszej uchwa#y. 

3. Ilo%& odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomo%ci na której w cz!%ci zamieszkuj  mieszka'cy, a w 

cz!%ci na której nie zamieszkuj  a powstaj  odpady, stanowi sum! %redniej ilo%ci odpadów przypadaj cej na jedn  

osob! i pojemników zadeklarowanych dla cz!%ci niezamieszka#ej, zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 niniejszej uchwa#y. 

§ 8. Szczegó#owy zakres %wiadczenia us#ug dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

w#a%cicieli nieruchomo%ci ponad ilo%&, o której mowa w § 7 oraz w zakresie cz!stotliwo%ci wywozu odpadów innej 

ni� okre%lona w harmonogramie, o którym mowa w § 6 ust. 4,zostanie okre%lony odr!bnie. 

§ 9. W#a%ciciel nieruchomo%ci zapewnia wyposa�enie jej w pojemniki s#u� ce do gromadzenia odpadów 

komunalnych. 

§ 10. W#a%ciciele nieruchomo%ci niemaj cy mo�liwo%ci odprowadzenia nieczysto%ci ciek#ych do zewn!trznej 
sieci kanalizacyjnej lub nieposiadaj cy przydomowych oczyszczalni %cieków bytowych maj  obowi zek 

opró�niania zbiorników bezodp#ywowych z cz!stotliwo%ci  zapewniaj c  niedopuszczenie do ich przepe#nienia 

i wylewania si! zawarto%ci na powierzchni! terenu. 

§ 11. Na terenach przeznaczonych do u�ytku publicznego, a w szczególno%ci: chodnikach, parkach, placach, 

przystankach komunikacyjnych i ziele'cach, odpady komunalne powinny by& zbierane w koszach przeznaczonych 

do tego celu, które zapewnia w#a%ciciel lub zarz dca. 

§ 12. Mieszka'cy gminy oraz osoby przebywaj ce na jej terenie zobowi zani s  do korzystania z koszy 

ulicznych i mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a w przypadku ich braku zabierania odpadów 

ze sob . 

§ 13. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowi zany jest do utrzymania czysto%ci i porz dku 

miejsca imprezy zgodnie z odr!bnymi przepisami. 

§ 14. Normatywne ilo%ci zu�ycia wody wylicza si! wed#ug zasad okre%lonych w Rozporz dzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeci!tnych norm zu�ycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 

70). 
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§ 15. Zastosowane gnojowniki w gospodarstwach rolnych musz� spe�nia� przepisy prawa budowlanego 

w szczególno ci posiada� nieprzepuszczalne dno i  ciany. 

Rozdzia� 4.

Inne wymagania wynikaj ce z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Ma�opolskiego. 

§ 16. Dopuszcza si! kompostowanie bioodpadów przez w�a cicieli w obr!bie nieruchomo ci na których 

powstaj", z zastrze#eniem przepisów odr!bnych. 

§ 17. Podmiot wybrany przez Gmin! Miasto Nowy Targ w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy 

z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz"dku w gminach, jest zobowi"zany informowa� w�a cicieli 

nieruchomo ci o obowi"zku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 18. Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych w Nowym Targu jest regionalna 

instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych, wyznaczona zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami 

Województwa Ma�opolskiego. 

Rozdzia� 5.

Obowi zki osób utrzymuj cych zwierz!ta domowe, maj ce na celu ochron! przed zagro"eniem lub 

uci "liwo#ci  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u"ytku. 

§ 19. 1. Osoby utrzymuj"ce psy i inne zwierz!ta domowe ponosz" pe�n" odpowiedzialno � za zachowanie 

swoich zwierz"t i s" zobowi"zane do zachowania  rodków ostro#no ci, zapewniaj"cych ochron! przed 

zagro#eniem lub uci"#liwo ci" dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

u#ytku. 

2. W celu zapewnienia otoczeniu porz"dku i bezpiecze$stwa, do obowi"zków osób utrzymuj"cych zwierz!ta 

domowe nale#y: 

1) zapewnienie dozoru nad psami i innymi zwierz!tami domowymi, 

2) prowadzenie psów na uwi!zi; psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia musz" mie� na�o#ony kaganiec, 

3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach ma�o ucz!szczanych przez ludzi i tylko 

w przypadku, gdy posiadacz sprawuje w�a ciw" kontrol! nad jego zachowaniem i daje gwarancj! opanowania 

psa w momencie rozdra#nienia, a pies ma na�o#ony kaganiec i zapi!t" obro#! z zapisanymi informacjami, które 

pozwol" na odnalezienie osoby, do której zwierz! nale#y, 

4) zwolnienie psa ze smyczy i bez kaga$ca dozwolone jest wy�"cznie na terenie nieruchomo ci nale#ycie 

ogrodzonej, w sposób uniemo#liwiaj"cy jej opuszczenie przez psa, 

5) usuwanie zanieczyszcze$ spowodowanych przez psy i inne zwierz!ta domowe w miejscach publicznych, 

w szczególno ci na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego u#ytku, jak 

równie# chodnikach, ulicach i placach, parkingach, parkach, ziele$cach itp. (postanowienie to nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystaj"cych z psów przewodników); odchody zwierz"t nale#y umieszcza� w oznaczonych 

pojemnikach lub koszach ulicznych, 

6) zasady przewo#enia zwierz"t  rodkami komunikacji zbiorowej okre laj" przewo%nicy  wiadcz"cy te us�ugi, 

7) zabrania si! wprowadzania psów na przygotowane zim" trasy biegowe. 

3. Osobom utrzymuj"cym zwierz!ta domowe zabrania si!: 

1) wprowadzania zwierz"t do budynków u#yteczno ci publicznej i obs�ugi ludno ci (urz!dów, zak�adów opieki 

zdrowotnej i opieki spo�ecznej, szkó� i placówek wychowawczych, placówek kulturalno � o wiatowych) 

z wy�"czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz"t, takich jak schroniska, lecznice, tereny wystaw psów 

rasowych itp. (postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj"cych z pomocy psów przewodników), 

2) pozostawiania psów i innych zwierz"t na terenach niezamieszka�ych lub nieu#ytkowanych. 

4. Szczepienia ochronne psów okre laj" odr!bne przepisy. 

5. Zwolnienie osób utrzymuj"cych zwierz!ta domowe z obowi"zku sta�ego nad nimi dozoru jest dozwolone 

wy�"cznie w przypadku, gdy zwierz!ta te znajduj" si! w pomieszczeniu zamkni!tym lub na terenie nale#ycie 

ogrodzonym i w widocznym miejscu oznaczonym tablic" ostrzegawcz". 

6. Zwierz! przebywaj"ce bez opieki na terenie przeznaczonym dla wspólnego u#ytku b!dzie od�owione 

i przewiezione do Schroniska dla bezdomnych zwierz"t. 
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7. Utrzymuj�cy gady, p azy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub u!ytkowych, zobowi�zani s� 

zabezpieczy" je przed wydostaniem si# z pomieszczenia. 

Rozdzia� 6.

Wymagania utrzymania zwierz t gospodarskich na terenach wy� czonych z produkcji rolniczej. 

§ 20. 1. Wprowadza si# zakaz utrzymywania zwierz�t gospodarskich na terenach: 

1) zabudowy mieszkaniowej o du!ej intensywno$ci � szeregowej i wielorodzinnej, 

2) zabudowanych budynkami u!yteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

2. Zezwala si# na utrzymanie zwierz�t gospodarskich na terenach wy �czonych z produkcji rolniczej 

w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem: 

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami okre$lonymi odr#bnymi przepisami m. in. prawa 

budowlanego, ochrony $rodowiska, ochrony zwierz�t, weterynaryjnych i sanitarnych, 

2) niepowodowania uci�!liwo$ci dla s�siednich u!ytkowników nieruchomo$ci, w szczególno$ci zwi�zanych 

z zapachem i ha asem, 

3) !e zwierz#tom zostan� zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, 

4) zwalczania much i gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i deratyzacji pomieszcze%, w których 

znajduj� si# zwierz#ta, w celu wyeliminowania zagro!enia przeniesienia chorób i zaka!e%, 

5) zabezpieczenia zwierz�t przed samowolnym opuszczaniem nieruchomo$ci. 

3. W a$ciciel lub u!ytkownik zwierz�t gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania us ug 

przewozowych i rekreacyjnych zobowi�zany jest do usuwania nieczysto$ci pozostawionych przez zwierz#ta. 

Rozdzia� 7.

Obszary podlegaj ce obowi zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 21. 1. Wprowadza si# obowi�zek przeprowadzania deratyzacji na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ. 

2. Obowi�zkowej deratyzacji podlegaj� w szczególno$ci: 

1) miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, okre$lone w przepisach odr#bnych, 

2) korytarze piwniczne i korytarze w suterenach, 

3) pomieszczenia w#z ów cieplnych i kot owni, 

4) studzienki na przy �czach wodoci�gowych lub pomieszczenia, w których zainstalowano wodomierze 

5) studzienki na przy �czach kanalizacji sanitarnej 

6) komory na sieciach i przy �czach ciep owniczych 

3. Obowi�zkow� deratyzacj# przeprowadzaj� odpowiednio w a$ciciele nieruchomo$ci oraz w a$ciciele 

pomieszcze% lub urz�dze% (w tym studzienek), gdy pomieszczenia te lub urz�dzenia nie nale!� do cz#$ci 

sk adowych nieruchomo$ci. 

§ 22. W a$ciciel nieruchomo$ci, po o!onej na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ, zobowi�zany jest do 

przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku kalendarzowym, w terminach: 

1. wiosennym � od 20 marca do 20 kwietnia, 

2. jesiennym � od 15 pa&dziernika do 15 listopada. 
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