
UCHWAŁA NR V/48/2019  
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018. poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sandomierz w zamian za uiszczoną 
opłatę, a w szczególności:

1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość ich odbierania;

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów.

§ 2. 1. Ustala się, że bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
odebrane będą zmieszane odpady komunalne i następujące frakcje segregowanych odpadów komunalnych:

1) szkło,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

4) metal,

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

6) popiół ze spalania węgla i jego pochodnych w piecach węglowych,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane i remontowe (dotyczy wyłącznie budownictwa wielorodzinnego).

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 marca 2019 r.

Poz. 1232



2. Ustala się, że bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
odebrane zostaną powstające na danej nieruchomości zmieszane odpady komunalne i niżej wymienione frakcje 
segregowanych odpadów komunalnych w ilościach wynikających z ilości i pojemności pojemników 
wskazanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej:

1) szkło,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

4) metal.

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

§ 3. Ustala się następujące obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz dbania o ich stan techniczny i sanitarny:

1) Gmina Sandomierz, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

a) udostępnia nieodpłatnie pojemniki i worki na odpady z wyłączeniem pojemników i worków na popiół 
i odpady powstające z remontu. Usługę tą Gmina wykonuje poprzez firmę odbierającą odpady 
komunalne na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości 
a przedsiębiorstwem odbierającym odpady;

b) przejmuje na siebie obowiązek mycia i dezynfekcji pojemników.

2) Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w udostępnione pojemniki lub swoje własne jeżeli te 
spełniają normy uzgodnione z firmą wywozową. Zły stan techniczny udostępnionego pojemnika i potrzebę 
mycia pojemnika własnego lub udostępnionego właściciel zgłasza firmie wywozowej w celu mycia lub 
naprawy (wymiany).

§ 4. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wynosi:

1) budownictwo indywidualne:

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) budownictwo wielorodzinne zarządzane przez Sandomierską Spółdzielnię Mieszkaniową, Spółdzielnię 
Budownictwa Mieszkaniowego oraz z terenu Starego Miasta:

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.
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4) dopuszcza się zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zależności od rodzaju 
nieruchomości oraz sezonu.

§ 5. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne wynosi nie mniej niż jeden raz w miesiącu dla odpadów zmieszanych 
i selektywnie zebranych. Częstotliwość odbierania odpadów wynika ze złożonej deklaracji, a termin ich 
odbierania winien zostać uzgodniony z firmą wywozową przez właściciela (użytkownika) nieruchomości.

§ 6. Opróżnianie koszy ulicznych, śmietniczek w parkach i innych miejscach użyteczności publicznej oraz 
pojemników na psie odchody winna odbywać się z taką częstotliwością aby nie nastąpiło ich przepełnienie.

§ 7. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Sandomierzu (zwany dalej PSZOK).

1) PSZOK jest czynny w dni powszednie w godzinach od 1100 do 1700, a w soboty od 900 do 1900. Informacja 
o godzinach otwarcia jest ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Punktu,

2) w PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady remontowo budowlane (bez eternitu, papy, 
wełny mineralnej i styropianu zanieczyszczonego zaprawami) oraz popiół,

3) warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest złożenie deklaracji od nieruchomości zamieszkałej lub 
nieruchomości niezamieszkałej z terenu Gminy Miejskiej Sandomierz lub potwierdzenie zamieszkiwania 
w budownictwie wielorodzinnym na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz,

4) odpady komunalne są dostarczone do PSZOK własnym transportem i zostaną przyjęte nieodpłatnie.

5) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów od przedsiębiorstw 
świadczących odpłatnie usługi utrzymania czystości i porządku, w stosunku do których obowiązują odrębne 
przepisy w zakresie gospodarowania odpadami,

6) pracownicy obsługujący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają prawo odmówić 
przyjęcia innych niż wymienione w pkt 2 odpadów.

§ 8. Ustala się, że wszelkiego rodzaju przypadki niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sandomierz lub niewłaściwego 
funkcjonowania PSZOK należy zgłaszać do Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Sandomierzu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIV/263/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Św. 2016.1580).

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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