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UCHWAŁA NR .................... 

 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Sandomierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.713 t.j.) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020. 1439 t.j.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Z dniem 31.12.2020 r. traci moc Uchwała Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Sandomierza (Dz. Urz. Woj. Św. 2016.1581). 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2021roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Załącznik do uchwały Nr ......... 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia....................2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 
MIASTA SANDOMIERZA 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Postanowienia regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie z przepisami ustawy z 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j.), ustawą z 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z późn. zm.) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Świętokrzyskiego i zostały dostosowane do lokalnych potrzeb mieszkańców 
Sandomierza. 

2. Regulamin określa: 

1) wymagania w zakresie: 

·selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

·selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 

·uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego, 

·mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

2) rodzaje i minimalną ilość pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz 
utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

3) warunki utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów, 

4) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

5) inne wymagania wynikające z ustawy i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 

6) obowiązki osób posiadających zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku, 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach, 

8) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) firmie wywozowej - rozumie się przez to przedsiębiorstwo wybrane przez Burmistrza Miasta 
Sandomierza w celu świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sandomierz, 
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2) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK – oznacza 
wyznaczony na terenie gminy obiekt przeznaczony do przyjmowania odpadów selektywnie 
zebranych. 

3) mieszkaniec nieruchomości – jest to osoba, która zazwyczaj spędza w niej czas przeznaczony na 
odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z urlopem, odwiedzinami 
u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym, udziałem w wycieczkach lub 
pielgrzymkach religijnych. 

4) Stare Miasto – obszar miasta Sandomierza obejmujący: Rynek, Mały Rynek, pl. Poniatowskiego, 
ulice: Stanisława Bartolona, Browarna, Melchiora Bulińskiego, Forteczna, Jana Długosza, 
Katedralna, Krótka, Mariacka, Oleśnicka, Opatowska, Podole, Podwale Dolne, Podwale Górne, 
księdza Antoniego Rewery, gen. Michała Sokolnickiego, Szpitalna, Tkacka, Zamkowa, Żydowska, 
Mikołaja Trąby i Wincentego Kadłubka. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

§ 2.  

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a w 
szczególności: 

1) papieru - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

2) metalu – odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

3) tworzywa sztuczne – odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) szkła – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

6) odpadów ulegających biodegradacji (kuchenne, odpady komunalne powstałe w wyniku pielęgnacji 
terenów zielonych, cmentarzy i targowisk), 

7) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

8) odpadów niebezpiecznych, 

9) zużytych baterii i akumulatorów, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

12) zużytych opon, 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

14) odpadów tekstyliów i odzieży, 

15) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, tj. odpady 
z działalności gospodarczej, medyczne i weterynaryjne, to podlegają one obowiązkowi oddzielnego 
gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania, według zasad i wymagań określonych innymi przepisami. 
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3. Zabrania się spalania w piecach i na terenie otwartym odpadów komunalnych, a w 
szczególności opakowań plastikowych, resztek mebli, papy, gumy itp., których spalanie powoduje 
wprowadzanie do atmosfery substancji toksycznych z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 
11 ust. 5 Regulaminu. 

4. Zabrania się wynoszenia wszelkiego rodzaju odpadów komunalnych w miejsca do tego 
nieprzeznaczone, a także wynoszenia ich do pojemników znajdujących się na innej nieruchomości. 

5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach odpadów w sposób powodujący ich przeciążenie. 

6. Wszystkie zebrane odpady komunalne należy przekazywać firmie wywozowej lub dostarczyć 
do PSZOK. 

§ 3.  

1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady 
komunalne selektywnie zebrane z nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości uczestniczący w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych zorganizowanego przez Gminę, mogą przekazać do PSZOK nieodpłatnie odpady, 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - 15 z następującymi ograniczeniami: 

1) nie więcej niż 500 kg w roku kalendarzowym mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

2) do 4 sztuk w roku kalendarzowym zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 2,5 tony z wyłączeniem ciągników rolniczych, 

3) do 500 kg w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących 
z remontów prowadzonych w nieruchomości, jeżeli zakres prowadzonych prac nie obliguje 
wykonawcy do poinformowania lub uzyskania zezwolenia organu administracji samorządowej, 

3. W PSZOK przyjmowane będą jedynie odpady posegregowane na poszczególne frakcje oraz 
których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. 
Lokalizacja i godziny otwarcia punktu zostaną podane przez Gminę do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

4. Odpady posegregowane oraz właściwie zabezpieczone dostarczane są do Punktu własnym 
transportem. 

5. Właściciel nieruchomości oddając odpady do PSZOK, obowiązany jest okazać dokument 
potwierdzający jego zamieszkanie w Sandomierzu lub kopię deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, bądź inny dokument potwierdzający wnoszenie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy. 

§ 4.  

1. Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w pojemnikach, workach lub kontenerach, 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Wszelkie odpady, które nie zostały posegregowane w sposób określony niniejszym 
regulaminem lub zostały wrzucone do pojemników niezgodnie z ich przeznaczeniem uznawane są za 
zmieszane. 

3. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki przystanki autobusowe itp.) drobne odpady 
komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 2. 

4. Odpady powstające w wyniku remontu i modernizacji lokali np. gruz, gromadzić należy 
w specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie lub odpowiednio wytrzymałych workach. 

5. Selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione § 2 ust 1 pkt. 1- 6 należy przechowywać 
w pojemnikach lub workach o następujących, ujednoliconych kolorach: 
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1) makulaturę i opakowania z papieru w pojemniku lub worku niebieskim oznaczonych napisem 
„Papier”, 

2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal w pojemniku lub worku żółtym 
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

3) opakowania szklane kolorowe lub białe w pojemniku lub worku zielonym oznaczonych napisem 
„Szkło”, 

4) odpady biodegradowalne w pojemniku lub worku brązowym oznaczonych napisem „Bio”. 
W pojemniku lub kontenerze przeznaczanym na odpady bio dopuszcza się stosowanie worków, 
jeżeli są biodegradowalne, w innym przypadku odpady bio wrzucane są luzem, 

5) przeterminowane leki w białych pojemnikach oznaczonych napisem „Przeterminowane leki”, 
a ustawionych w wyznaczonych aptekach. 

6. Odpady biodegradowalne (w tym głównie „zielone” i „resztki z kuchni”) w zabudowie 
jednorodzinnej powinny być, w pierwszej kolejności kompostowane w przydomowych 
kompostownikach na terenie nieruchomości. 

7. Wymaga się, aby właściciel, który wyposażył nieruchomość w kompostownik korzystał z niego 
przez cały rok oraz aby kompost powstały z odpadów biodegradowalnych w kompostownikach 
przydomowych, był wykorzystany na własne cele. 

8. Niepotrzebne ubrania i buty można umieszczać w pojemnikach na odzież używaną. 

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt AGD i RTV z nieruchomości 
zamieszkałych powinny być dostarczone do PSZOK. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: 
wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy 
okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak 
również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe. 

10. Odpady zmieszane, jako pozostałe po segregacji, gromadzone są w pojemnikach czarnych lub 
zielonych wyłącznie do tego przeznaczonych. 

Rozdział 3. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach 

służących do użytku publicznego 

§ 5.  

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczenia chodnika położonego wzdłuż ich 
nieruchomości ze śniegu i lodu bezpośrednio po ustaniu opadów oraz do niezwłocznego usuwania 
błota i innych zanieczyszczeń z tych miejsc. 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek podjęcia działań mających na celu usunięcie lub co 
najmniej ograniczenie śliskości chodnika. 

3. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń winien być realizowany 
przez ich odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

4. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone przy krawędzi jezdni. 

5. Wykonawcy robót budowlanych mają obowiązek niezwłocznego usuwania błota i innych 
zanieczyszczeń pochodzących z placu budowy, które zostały przeniesione przez pojazd na jezdnię. 

6. Obowiązek usunięcia i wywiezienia zanieczyszczeń zgromadzonych przy krawędzi jezdni, 
o których mowa w ust. 1 i 2 spoczywa na zarządcy drogi. 

7. Obowiązek wyposażenia pasów drogowych w skrzynie z materiałem do posypywania spoczywa 
na zarządcy drogi. 
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§ 6.  

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości 
pod warunkiem, że powstające ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 
w zbiorniku bezodpływowym tak, aby powstające zanieczyszczenia nie przedostawały się do 
zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na 
terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiadów, a powstające odpady będą 
gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do tego celu. 

§ 7.  

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów polegającym w szczególności na utrzymaniu stałej 

czystości w miejscu gromadzenia odpadów poprzez regularne uprzątanie odpadów i innych 

zanieczyszczeń znajdujących się poza workami lub pojemnikami. 

Rozdział 4. 
Rodzaje i minimalna wielkość pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz ich rozmieszczenie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym 

i technicznym 

§ 8.  

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone 
w urządzeniach (pojemnikach lub workach) odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Sandomierz przewidziane są: 

1) worki o pojemności od 60 l do 120 l, (w tym worki o zwiększonej wytrzymałości), 

2) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 60 l, 

3) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l i 1 100 l, 

4) pojemniki typu dzwon o pojemności 1 500 l, 2 200 l i 2 500 l, 

5) kontenery o pojemnościach: 7 tys. l, 10 tys. l, 12 tys. l, 

6) inne, specjalne pojemniki w tym do zbierania odpadów niebezpiecznych, 

7) kompostowniki. 

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o ujednoliconych 
kolorach, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu. 

4. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one 
gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi 
odpadami określają odrębne przepisy. 

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki w należytym stanie 
sanitarnym. 

6. Nie należy wrzucać do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 
innego rodzaju odpadów niż selektywnie zebrane, nie należy też mieszać ze sobą poszczególnych 
frakcji odpadów selektywnych. 
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7. Pojemniki powinny być ustawiane w granicach nieruchomości, na równej nawierzchni, w miarę 
istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi. Miejsce 
ustawienia pojemników właściciel nieruchomości powinien utrzymać w czystości i powinno się ono 
znajdować z dala od ujęć wody i placów zabaw. 

8. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel 
nieruchomości. 

9. Zasady utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników ustalone 
w ust. 5 - 6, dotyczą też koszy na odpady ustawianych przez zarządcę drogi na drogach publicznych 
oraz właściciela przystanków komunikacji zbiorowej dla koszy na tych przystankach. 

10. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia pojemnika udostępnionego przez firmę wywozową, 
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 (Dz.U.2020.1439 t.j.) lub kradzieży tego pojemnika 
jego wymiana odbywa się na koszt właściciela nieruchomości. 

11. Jeżeli uszkodzenie pojemnika nastąpiło w trakcie odbierania odpadów, firma wywozowa 
zobowiązana jest do jego naprawy lub wymiany. 

12. Firma wywozowa zobowiązana jest do posprzątania miejsca odbioru odpadów po wykonanej 
usłudze. 

§ 9.  

1. Właściciele nieruchomości – terenów lub obiektów służących do użytku publicznego, mają 
obowiązek ustawienia na tych terenach lub w obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich 
opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej spoczywa 
na właścicielu lub zarządcy przystanku. 

3. Organizatorzy imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym powinni 
zabezpieczyć odpowiednia liczbę pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych, 
aby zapewnić czystość i porządek na terenie, na którym organizowana jest impreza, zgromadzenie. 

4. Właściciele nieruchomości jednorodzinnej kompostujący odpady w kompostowniku 
przydomowym wyposażają nieruchomość w kompostownik. Kompostownik i jego lokalizacja musi 
spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami prawa. 

§ 10.  

1. Ustala się następujące, minimalne normy wielkości i ilości pojemników w nieruchomości 
zamieszkałej jednorodzinnej: 

1) na odpady komunalne zmieszane i pozostałe po segregacji w miejscu ich wytworzenia: 

·40 l odpadów na mieszkańca, czyli jeden pojemnik 120 l na trzy osoby przy częstotliwości 
usuwania odpadów dwa razy w miesiącu, 

2) na odpady komunalne selektywnie zebrane: 

·cztery worki o pojemności 60 - 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 
6 oznaczone jak wskazano w § 4 ust. 5 pkt. 1 – 4. 

2. Ustala się następujące minimalne normy wielkości i ilości pojemników w nieruchomości 
zamieszkałej wielorodzinnej: 

1) na odpady komunalne zmieszane i pozostałe po segregacji w miejscu ich wytworzenia - jeden 
pojemnik 1100 l, 
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2) na odpady komunalne selektywnie zebrane w miejscu ich wytworzenia - cztery pojemniki 
o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone jak wskazano w § 
4 ust. 5 pkt. 1 – 4. 

3. Minimalne normy wielkości i ilości pojemników w nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne nie mogą być mniejsze niż: 

1) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 120 l odpadów zmieszanych oraz cztery worki o pojemności 120 l na 
odpady zebrane zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone jak wskazano w § 4 ust. 5 pkt. 1 – 4, 

2) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 l odpadów 
zmieszanych na punkt oraz cztery worki o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 2 ust.1 
pkt. 1 – 6 oznaczone jak wskazano w § 4 ust. 5 pkt. 1 – 4 w tygodniu, 

3) dla lokali handlowych – 3 l na każdy m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 120 l odpadów zmieszanych oraz cztery worki o pojemności 120 l na 
odpady zebrane zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone jak wskazano w § 4 ust. 5 pkt. 1 – 
4 w tygodniu, 

4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, lecz nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 60 l odpadów zmieszanych oraz cztery worki o pojemności 60 l na odpady 
zebrane zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone jak wskazano w § 4 ust. 5 pkt.. 1 – 4 w tygodniu 
na każdy punkt, 

5) dla nieruchomości użyteczności publicznej, obiektów biurowych, 20 l odpadów zmieszanych na 
każdego pracownika, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l odpadów zmieszanych 
oraz cztery worki o pojemności 60 l na odpady zebrane zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone 
jak wskazano w § 4 ust. 5 pkt. 1 – 4 na miesiąc, 

6) dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno miejsce do leżenia, lecz 
nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l odpadów zmieszanych oraz cztery worki 
o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone jak wskazano w § 
4 ust. 5 pkt. 1 – 4 w tygodniu, 

7) dla szkół, przedszkoli, żłobków, firm szkoleniowych – 3 l zmieszanych odpadów komunalnych na 
każde dziecko, ucznia lub kursanta i pracownika, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
120 l odpadów zmieszanych oraz cztery worki o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 
2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone jak wskazano w § 4 ust. 5 pkt. 1 – 4 w tygodniu, 

8) dla ogródków działkowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe – 20 litrów zmieszanych odpadów komunalnych oraz po 20 litrów odpadów 
zebranych zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone jak wskazano w § 4 ust. 5 pkt. 1 – 4 na każdą 
działkę, raz w miesiącu w okresie od 1 marca do 31 października, 

9) dla domków letniskowych - jeden pojemnik o pojemności 120 l odpadów zmieszanych oraz cztery 
worki o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone jak 
wskazano w § 4 ust. 5 pkt. 1-4 w miesiącu, 

10) w lokalach handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości i porządku wymagane 
jest ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady o pojemności 
60 l. 

4. Dla terenów, na których są organizowane imprezy masowe, podczas trwania imprezy norma 
wyposażenia w pojemniki to, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane 
oraz cztery worki o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 6 oznaczone jak 
wskazano w § 4 ust. 5 pkt. 1-4, na każde 20 osób uczestniczących w imprezie. 

5. Dla nieruchomości wymienionych w ust. 3 pkt. 1- 4, w rejonie Starego Miasta, w okresie od 
maja do września włącznie, minimalne ilości odbieranych odpadów komunalnych zwiększa się, co 
najmniej dwukrotnie. 
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6. Właściciele nieruchomości korzystający ze zbiorczego punktu gromadzenia odpadów (np. altan 
śmietnikowych) z uwagi na brak możliwości ustawienia pojemników na odpady, nie są zobowiązani 
do wyposażania w pojemniki, o których mowa wyżej. 

7. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz ogrody 
działkowe kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych z obowiązku posiadania 
pojemnika lub worka na te odpady, jeżeli kompostowniki te będą spełniały wymagania określone 
odrębnymi przepisami prawa. 

Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11.  

1. Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości: 

1) Z nieruchomości zamieszkałych – budownictwo jednorodzinne: 

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

b) odpady zebrane selektywnie: 

·zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 5 – raz w miesiącu, 

·zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 6 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, 
a raz w miesiącu od 1 grudnia do 31 marca, 

2) Z nieruchomości zamieszkałych – budownictwo wielorodzinne: 

a) odpady zmieszane – raz w tygodniu, 

b) odpady zebrane selektywnie: 

·zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1 – 5 - raz w miesiącu, 

·zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 6 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, 
a raz w miesiącu od 1 grudnia do 31 marca, 

3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wynosi: 

a) odpady zmieszane: 

· lokale handlowe – raz na dwa tygodnie, 

· lokale gastronomiczne, handlowe z artykułami spożywczymi, uliczne punkty szybkiej 
konsumpcji - raz na dwa tygodnie, 

· pozostałe obiekty użyteczności publicznej – raz w miesiącu, 

· szpitale, domy opieki, hotele, pensjonaty itp. – raz na dwa tygodnie, 

· szkoły, przedszkola, żłobki, firmy szkoleniowych – raz na dwa tygodnie, 

· targowiska – raz na tydzień, 

· ogródki działkowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjnowypoczynkowe raz w miesiącu, 

b) odpady zebrane selektywnie – co najmniej raz w miesiącu dla wszystkich rodzajów 
nieruchomości. 

2. W przypadku nieruchomości, na których są organizowane imprezy masowe wprowadza się 
obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy. Dotyczy to terenu 
nieruchomości, na której odbywała się impreza i terenu bezpośrednio przyległego, jeżeli 
zanieczyszczenia pochodzą od uczestników imprezy. 
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3. Zbiórka odpadów z koszy ulicznych i śmietniczek ustawionych w miejscach użyteczności 
publicznej winna odbywać się z taką częstotliwością aby nie nastąpiło ich przepełnienie. 

4. Odpady z remontów i modernizacji lokali powinny być składowane do specjalnie wynajętego 
kontenera i usuwane niezwłocznie po zakończeniu remontu, na koszt przedsiębiorcy wykonującego 
remont. Odpady remontowo-budowlane, z remontu wykonywanego przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej, mogą zostać odwiezione przez właściciela nieruchomości do PSZOK. 

5. 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. 

6. Odpady medyczne z gabinetów lekarskich i weterynaryjnych należy poddać utylizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Nie są przyjmowane w PSZOK. 

7. Odpady komunalne ze Starego Miasta powinny być odbierane samochodami z napędem 
gazowym lub elektrycznym. 

8. Nieczystości ciekłe z nieruchomości na terenie Gminy Sandomierz winny być odprowadzane do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość winna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych. 

9. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości regularnie, aby nie doszło do przepełnienia zbiornika, a w konsekwencji do 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wód podziemnych. 

10. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych wynika ze 
zużycia wody (ilość osób zamieszkujących nieruchomość) i pojemności zbiornika bezodpływowego 
nieczystości ciekłych. 

11. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust.9. 

12. Gromadzone nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy 
Sandomierz, winny być odbierane i dostarczane przez uprawnione podmioty gospodarcze, posiadające 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w ww. 
zakresie znajduje się na stronie internetowej Miasta: www. sandomierz.pl 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z ustawy i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 12.  

Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i gospodarowaniem 

odpadami są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z aktualnego Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. 
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Rozdział 7. 
Obowiązki osób posiadających zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku 

§ 13.  

1. Osoby posiadające na utrzymaniu zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania 
właściwej opieki nad nimi, aby: 

1) nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, 

2) nie były uciążliwe dla innych osób. 

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności utrzymujących psy, 
należy: 

1) wyprowadzanie zwierząt na zewnątrz nieruchomości tylko na uwięzi, 

2) wyprowadzanie psów uznawanych za rasy agresywne tylko na uwięzi i w założonym kagańcu, 

3) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na nieruchomości, w lokalu mieszkalnym lub użytkowym 
przed samowolnym wydostaniem się na zewnątrz, 

4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta z chodników, jezdni, placów, 
parkingów, skwerów, zieleńców itp. i wrzucanie ich do oznakowanych pojemników, koszy 
ulicznych lub pojemników na zmieszane odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych korzystających z pomocy psów-przewodników. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod 
warunkiem, że pies jest oznakowany lub zaopatrzony w oznakowaną obrożę umożliwiającą 
identyfikację utrzymującego psa, ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość 
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Psy wałęsające się lub pozbawione należytej opieki będą wyłapywane przez Straż Miejską. 

5. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności gady, płazy lub ptaki zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia, w którym przebywają. 

Rozdział 8. 
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz ich 

utrzymywanie na poszczególnych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 14.  

1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej pod warunkiem przestrzegania zapisów określonych w ust. 2. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić: 

1) gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny prawem, w tym 
zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia 
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

2) nie powodowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich 
uciążliwości takich jak hałas, nieprzyjemny zapach, 

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

3. Nie można wrzucać do pojemników na odpady komunalne odchodów zwierzęcych i ściółki 
związanej z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich. 
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Rozdział 9. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 15.  

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: 

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi – co najmniej dwa razy w roku w miesiącach: marcu 
i październiku, 

2) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, 
socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także 
pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – raz w roku, w październiku. 

2. Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów 
komunalnych, korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy kanalizacyjnych 
znajdujących się na obszarach, o których mowa w ust. 1. 

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia na ich terenie deratyzacji 
w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia. 

4. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego inne terminy deratyzacji, której przeprowadzenie 
należy do obowiązków wszystkich właścicieli nieruchomości.
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Uzasadnienie

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) zmieniony następnie art. 40 ustawy
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020.875) zobowiązuje radę gminy do
dostosowania uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi do przepisów ustawy
zmienianej, w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Jedną z nich jest uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Sandomierza. Do zmiany regulaminu zobowiązuje również ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w art. 4 ust 3. 1 zobowiązuje radę
gminy do dostosowania regulaminu do zmienionych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie tych przepisów.

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
ma charakter obligatoryjny. Jej podjęcie wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. W projekcie Regulaminu określono m.in. wymagania w zakresie:

-selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

-rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych,

-utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,

-częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

-inne wymagania wynikające z ustawy i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

-obowiązki osób posiadających zwierzęta domowe,

-utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

-obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

Proponowane w uchwale zmiany dotyczą uściślenia zasad selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych (§ 2). W § 4 określono dokładnie, w jakiego rodzaju pojemnikach
i workach maja być gromadzone odpady w tym zalecono, aby odpady biodegradowalne
w nieruchomościach jednorodzinnych były kompostowane w kompostownikach przydomowych,
co spowoduje zmniejszenie ilości przekazywanych do zagospodarowania odpadów. W §
10 ustalono minimalne normy wielkości i ilości pojemników w nieruchomości w podziale na
poszczególne rodzaje odpadów, ponieważ znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości porządku
w gminach zobowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości do segregowania odpadów. Nie
będzie można zadeklarować niesegregowania odpadów.

Ustawa nakłada obowiązek konsultowania treści regulaminu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Inspektor pozytywnie zaopiniował proponowany
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne i celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.
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