
    

Załącznik do Uchwały  
Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 25 kwietnia 2022r. 

 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE MIASTA NOWY TARG 

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 1.  

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością – zwanymi dalej 
„właścicielami nieruchomości", prowadzącymi 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 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. 
zm.). 

§ 2.  

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy w szczególności: 

1. zbieranie i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z nieruchomości, w tym z tych nieruchomości lub ich 
części, które służą do użytku publicznego i gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednich 
pojemnikach, 

2. utrzymanie porządku na chodnikach przylegających do nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy czym zgarnięty lód i śnieg winien 
być pryzmowany przy krawędzi chodnika, a w przypadku, gdy chodnik położony jest przy jezdni - przy 
krawężniku chodnika, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, 

3. usuwanie nawisów śnieżnych i sopli, powstałych nad ciągami komunikacyjnymi lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie a stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub mienia. 

§ 3.  

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) opakowania wielomateriałowe; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) szkło; 

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 



10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

12) zużyte opony; 

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym  
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu subwencji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

14) tekstylia i odzież. 

2. Popiół i inne wytworzone na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane 
(zmieszane/popiół) odpady komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać 
i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania. 

§ 4.  

1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi, są dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku 
publicznego, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników 
bezodpływowych. 

3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości 
dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ust. 1, 2 i 3 nie może naruszać praw określonych w 
innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, 
zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju. 

Rozdział 2. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia 
tych pojemników/worków i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

 i technicznym. 

§ 5.  

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników, z zastrzeżeniem ust. 4, przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,06 m3 (60 litrów); 

2) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,08 m3 (80 litrów); 

3) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,12 m3 (120 litrów); 

4) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,24 m3 (240 litrów); 

5) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,36 m3 (360 litrów); 

6) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,66 m3 (660 litrów); 

  7) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 1,1 m3 (1100 litrów); 

8) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 2,2 m3 (2200 litrów); 

9)  kontener o pojemności 5,0 m3 (5000 litrów);  



10) kontener o pojemności 7,0 m3 (7000 litrów); 

11) kontener o pojemności 10,0 m3 (10000 litrów); 

12) inne kontenery o pojemności od 11,0m3 do 30,0 m3 (od 11000 do 30000 litrów); 

13) kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,07 m3 (od 10 do 70 litrów); 

14) worki z folii polietylenowej LDPE o pojemności 60-240 litrów. 

2. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą. W przypadku nieruchomości gdzie 
nie ma takiej możliwości, dopuszczona jest lokalizacja pojemników na innej nieruchomości zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

3. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu myciu i dezynfekcji, nie rzadziej niż jeden raz na trzy 
miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż jeden raz na rok. 

4. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi normami. 

5. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na której: 

1) zamieszkują mieszkańcy; 

2) w części zamieszkują mieszkańcy, a w części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne; 

3) nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne; 

ustala właściciel nieruchomości, spośród wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1-12 i pkt 14 niniejszej 
uchwały. 

Rozdział 3. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 6.  

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 

2. Gmina Miasto Nowy Targ zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) odbieranie odpadów komunalnych o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1-6 i pkt 10 od właścicieli 
nieruchomości, realizowane przez firmę wybraną w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 
1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

 2) dostarczanie odpadów komunalnych o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1-14 przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;  

3) dostarczanie odpadów komunalnych o których mowa w §3 ust 1 pkt 1-5 przez właścicieli 
nieruchomości do mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd 
dzwonów); 

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, są 
zobowiązani do gromadzenia odpadów komunalnych: 

1) na terenie swojej nieruchomości w następujący sposób: 

a) frakcję odpadów, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, 
w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się  
w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”; 



b) frakcje odpadów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 – 4, w skład których wchodzą odpady metali, 
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się 
w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

c) frakcję odpadów, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 5, w skład której wchodzą odpady ze szkła,  
w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych 
napisem „Szkło”; 

d) frakcję odpadów, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 6 zbiera się w pojemnikach koloru brązowego, 
oznaczonych napisem „Bio”; 

e) popiół i pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować (np. pieluchy jednorazowe 
i inne środki higieny osobistej, zużyte wyroby z gumy, skóry, drewno, zużyte worki do 
odkurzaczy, zużyta odzież i tekstylia, itp.) zbiera się w pojemnikach koloru czarnego, szarego lub 
metalowego (pojemniki ocynkowane) oznaczonych napisem „Zmieszane/Popiół”; 

2) odpady o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 – 5, w mini punktach selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (tzw. gniazdach dzwonów), wyłącznie w przypadku zlokalizowania mini punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. 

4. Pozostali właściciele nieruchomości, są zobowiązani do gromadzenia odpadów komunalnych na 
terenie swojej nieruchomości w następujący sposób: 

1) frakcję odpadów, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym 
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w workach 
koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”; 

2) frakcje odpadów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt  2 – 4, w skład których wchodzą odpady metali, 
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
z  tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach 
koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

3) frakcję odpadów, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 5, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym 
odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w workach koloru zielonego oznaczonych napisem 
„Szkło”; 

4) frakcję odpadów, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 6 zbiera się w workach koloru brązowego 
oznaczonych napisem „Bio; 

5) popiół i pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować (np. pieluchy jednorazowe 
i inne środki higieny osobistej, zużyte wyroby z gumy, skóry, drewno, zużyte worki do odkurzaczy, 
zużyta odzież i tekstylia, itp.) zbiera się w pojemnikach koloru czarnego, szarego lub metalowego 
(pojemniki ocynkowane) oznaczonych napisem „Zmieszane/Popiół”. 

5. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości są obowiązani 
dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) przeterminowane leki i chemikalia; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

6) zużyte opony; 

7) tekstylia i odzież; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym  
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 



6. Odpady komunalne wymienione w ust. 5 pkt 4 sezonowo odbierane będą bez dodatkowych opłat 
przez firmę wyłonioną przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach przetargu, o którym mowa 
w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w miejscu ich powstawania. 

7. Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkiem Gminy Miasto 
Nowy Targ, wynikającym z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, natomiast szczegółowy zakres świadczenia usług przez ten punkt jest określony 
odrębnie. 

8. Do mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów) można 
dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metal; 

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe; 

4) szkło. 

9. Mini punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazdo dzwonów) to miejsce, 
w którym Gmina Miasto Nowy Targ ustawi pojemniki na odpady komunalne: 

1) pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”– przeznaczony do gromadzenia papieru; 

2) pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczony do 
gromadzenia tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych; 

3) pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” – przeznaczony do gromadzenia szkła 
opakowaniowego. 

10. Miejsca, w których Gmina utworzy mini punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną 
określone odrębnie. 

11. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki/worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do 
nich dojazd specjalistycznym pojazdom. W przypadku dróg prywatnych właściciel obowiązany jest 
wystawić odpady do drogi publicznej.  

12. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wystawienia pojemników/worków przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych w dniu i wyznaczonej godzinie w harmonogramie. 

13. Niewystawienie odpadów komunalnych w wyznaczonym terminie lub wystawienie ich  
w miejscu o utrudnionym dostępie dla pracowników firmy odbierającej odpady komunalne na terenie 
miasta może skutkować brakiem odbioru odpadów w ustalonym dniu. Odpady należy wystawić  
w następnym terminie zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów. 

§ 7.  

1. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) odpady zebrane selektywnie: tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: 
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie; 
b) w zabudowie wielolokalowej – raz na tydzień; 

2) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło:  
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
b) w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 

3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: 
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie; 
b) w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

4)  odpady niesegregowane (zmieszane/popiół): 



a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie; 
b) w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe (za wyjątkiem opon, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz odpadów z grupy 17 tj. gruzu i odpadów budowlanych typu: okna, 
drzwi, szyby, elementy wyposażenia łazienek): 
a) w zabudowie jednorodzinnej – trzy razy do roku; 
b) w zabudowie wielolokalowej – raz na dwa tygodnie po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zarządcami. 
2. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) odpady zebrane selektywnie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) papier, szkło – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
3) bioodpady oraz odpady niesegregowane (zmieszane/popiół) – nie rzadziej niż raz  

w tygodniu. 

3. Częstotliwość opróżniania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a 
w szczególności chodnikach, parkach, placach, przystankach komunikacyjnych  
i zieleńcach, powinna być dostosowana do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, nie 
dopuszczając do przepełnienia koszy. 

4. Określa się częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych (np. meble, 
dywany, wykładziny, stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, materace, pierzyny, rowery, zabawki 
dużych rozmiarów– za wyjątkiem opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
odpadów z grupy 17 tj. gruzu i odpadów budowlanych typu: okna, drzwi, szyby, elementy wyposażenia 
łazienek) - na 3 razy do roku, natomiast z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcami. 

5. Pozostałe odpady komunalne wymienione w § 6 ust. 5 pkt 1-3 i  pkt 5-9, które właściciel 
nieruchomości ma obowiązek selektywnie zbierać, należy na bieżąco przekazywać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

5.1. Wprowadza się limity przekazania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
następujących odpadów komunalnych: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest) do 1500 kg na rok, od właściciela 
nieruchomości posiadającego aktualną deklarację za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej: 

2) zużyte opony do 6 szt. na rok, od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną 
deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 
zamieszkałej: 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe do 1000 kg na rok, od właściciela nieruchomości 
posiadającego aktualną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałej. 

 
6.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się wytwarzanych 
odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru wszystkich odpadów komunalnych 
ustalanym corocznie przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz do przekazywania odpadów przedsiębiorcy 
świadczącemu usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Nowy Targ. Informacja o przedsiębiorcy świadczącym 
usługę oraz harmonogram są podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na 
oficjalnej stronie internetowej miasta oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ. 

§ 8.  

1. Ustala się średnią ilość stałych odpadów komunalnych produkowanych przez jedną osobę w ilości 
240 litrów miesięcznie dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 



2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne uzależniona jest od zadeklarowanej przez właściciela liczby pojemników 
lub kontenerów o pojemności zgodnej z § 5 ust. 1 pkt 1-12 i pkt 14 niniejszej uchwały. Właściciel 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy obowiązany jest wystawiać pojemniki/worki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zadeklarowaną przez siebie pojemnością i 
częstotliwością. 

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, na której w części zamieszkują 
mieszkańcy, a w części na której nie zamieszkują a powstają odpady, stanowi sumę średniej ilości 
odpadów przypadającej na jedną osobę i pojemników zadeklarowanych dla części niezamieszkałej, 
zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały. 

§ 9.  

1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych. 

2. Worki, o których mowa w §6 ust. 4 pkt 1, 3, 4, są bez dodatkowych opłat dostarczane właścicielom 
nieruchomości zamieszkałych przez przedsiębiorcę, z którym gmina podpisała umowę na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

§ 10.  

Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzenia nieczystości ciekłych do zewnętrznej 
sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają 
obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie 
do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu. 

§ 11.  

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, placach, 
przystankach komunikacyjnych i zieleńcach, odpady komunalne powinny być zbierane  
w koszach przeznaczonych do tego celu, które zapewnia właściciel lub zarządca. 

§ 12.  

Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy 
ulicznych i mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w przypadku ich braku 
zabierania odpadów ze sobą. 

Rozdział 4. 
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego. 

§ 13.  

1. Na terenie gminy zaleca się kompostowanie bioodpadów, powstających na terenie nieruchomości 
we własnym zakresie i na własne potrzeby. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów poprzez m. in.: 

a) używanie toreb wielokrotnego użytku; 

b) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności; 

c) uzupełnianie zużytych tonerów.  



Rozdział 5. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku. 

§ 14.  

1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za  zachowanie 
swoich zwierząt i są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku. 

2. W celu zapewnienia otoczeniu porządku i bezpieczeństwa, do obowiązków osób utrzymujących 
zwierzęta domowe należy: 

1) zapewnienie dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi; 

2) prowadzenie psów na uwięzi; psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć nałożony 
kaganiec; 

3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi 
i tylko w przypadku, gdy posiadacz sprawuje właściwą kontrolę nad jego zachowaniem i daje 
gwarancję opanowania psa w momencie rozdrażnienia, a pies ma nałożony kaganiec i zapiętą obrożę 
z zapisanymi informacjami, które pozwolą na odnalezienie osoby, do której zwierzę należy; 

4) zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości 
należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa; 

5) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe w miejscach 
publicznych, w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach 
wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach, parkingach, parkach, zieleńcach itp. 
(postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników); odchody 
zwierząt należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na 
odpady komunalne; 

6) zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący 
te usługi; 

7) zabrania się wprowadzania psów na przygotowane zimą trasy biegowe; 

8) zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt na terenach niezamieszkałych lub 
nieużytkowanych. 

3. Na terenach publicznych lub innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele i 
opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych 
ustanowionych przez zarządców tych terenów. 

4. Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest 
dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na 
terenie należycie ogrodzonym i w widocznym miejscu oznaczonym tablicą ostrzegawczą. 

5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

Rozdział 6. 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej. 

§ 15.  

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach: 

1) zabudowy mieszkaniowej o dużej intensywności – szeregowej i wielorodzinnej; 



2) zabudowanych budynkami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

2. Zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem: 

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami określonymi odrębnymi przepisami m. in. prawa 
budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt, weterynaryjnych i sanitarnych; 

2) niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w szczególności 
związanych z zapachem i hałasem; 

3) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich; 

4) zwalczania much i gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń,  
w których znajdują się zwierzęta, w celu wyeliminowania zagrożenia przeniesienia chorób  
i zakażeń; 

5) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości. 

3. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług 
przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez 
zwierzęta. 

Rozdział 7. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 16.  

1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności: 

1) miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, określone w przepisach odrębnych; 

2) korytarze piwniczne i korytarze w suterenach; 

3) pomieszczenia węzłów cieplnych i kotłowni; 

4) studzienki na przyłączach wodociągowych lub pomieszczenia, w których zainstalowano 
wodomierze; 

5) studzienki na przyłączach kanalizacji sanitarnej; 

6) komory na sieciach i przyłączach ciepłowniczych. 

§ 17.  

Deratyzację należy przeprowadzić dwa razy w roku kalendarzowym, w terminach: 

1) wiosennym – od 20 marca do 20 kwietnia, 

2) jesiennym –  od 15 października do 15 listopada. 

oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na w/w obszarach w ilości i według 
instrukcji stosowania danego preparatu. 

 

 

 

 

 

 

 


