
UCHWAŁA NR V/49/2019  
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art 40 ust. 1, art 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza wprowadza się 
następujące zmiany:

1. § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie – „W przypadku zniszczenia, uszkodzenia pojemnika z winy właściciela 
nieruchomości, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018. poz. 1454 z późn. zm.), lub kradzieży tego pojemnika jego wymiana 
odbywa się na koszt właściciela nieruchomości ”.

2. W § 7 ust. 5 słowo „powinny” zastępuje się słowem „mogą”.

3. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie.

1) Z nieruchomości zamieszkałych – budownictwo jednorodzinne:

a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) odpady biodegradowalne  - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 
30 listopada, a raz w miesiącu w pozostałe miesiące;

c) Odpady zebrane selektywnie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe – raz w miesiącu kalendarzowym.

d) popiół - jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do kwietnia;

e) odpady wielkogabarytowe i sprzęt elektryczny – jeden raz na kwartał.

2) Z nieruchomości zamieszkałych – budownictwo wielorodzinne zarządzane przez Sandomierską 
Spółdzielnię Mieszkaniową, Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego oraz z terenu Starego 
Miasta:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 marca 2019 r.

Poz. 1233



a) odpady zmieszane – sześć razy w tygodniu, a siedem razy w tygodniu z terenu Starego 
Miasta.

b) odpady biodegradowalne  - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

c) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe, budowlane i remontowe, wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny 
i elektroniczny – jeden raz w tygodniu.

3) Z pozostałych obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane – w zależności od stopnia napełnienia pojemnika, lecz nie rzadziej niż 
raz w tygodniu;

b) odpady biodegradowalne  - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

c) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe, budowlane i remontowe, wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny 
i elektroniczny – jeden raz w miesiącu.

4) Z nieruchomości niezamieszkałych częstotliwość odbioru odpadów w terminach uzgodnionych 
z firmą wywozową ale nie rzadziej niż: odpady zmieszane, biodegradowalne, odpady zebrane 
selektywnie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

5) Dopuszcza się zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów w zależności od rodzaju nieruchomości 
oraz sezonu.”.

4. § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Zbiórka odpadów z koszy ulicznych i śmietniczek ustawionych 
w miejscach użyteczności publicznej winna odbywać się z taką częstotliwością aby nie nastąpiło ich 
przepełnienie."

5. § 9 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "9) Odpady zielone – w tym gałęzie i resztki organiczne mogą być 
poddane kompostowaniu na posesji. Mogą też zostać odwiezione przez właściciela do PSZOK i tam zostaną 
przyjęte nieodpłatnie. Dopuszcza się spalanie wysuszonych odpadów zielonych (gałęzi, trawy, liści) na własnej 
posesji pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. Podmioty gospodarcze wykonujące odpłatnie prace przy utrzymaniu zieleni np. 
koszeniu trawników lub wycince drzew pozbywają się odpadów zielonych na własny koszt.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
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