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W załączeniu poprawiony regulamin. Wydaje się zasadne wprowadzenie zmian, które proponuje. 
Zmiany oznaczone kolorem CZERWONYM 
 
Dodatkowo uważam, że rodziny wielodzietne powinny płacić mniej. Każda piąta i kolejna osoba w 
gospodarstwie domowym powinna zapłacić o 50% mniej. 

     

 Załącznik Nr 1 do uchwały 

        Nr xxxxxxx/999/2015 

        Rady Miasta Sandomierza 

        z dnia ……………… 2015r. 

 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

MIASTA SANDOMIERZA 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 

 

1. Ustala się szczegółowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Sandomierza, zwany dalej w skrócie „regulaminem”. 

2. Postanowienia regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie z przepisami ustawy 

z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 

1399 tekst jedn.) oraz ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 

z późn. zm.) i zostały dostosowane do lokalnych potrzeb mieszkańców miasta 

Sandomierza. 

3. Regulamin określa: 

a) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

b) rodzaje i minimalna ilość pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych oraz ich rozmieszczenie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym 

i technicznym, 

c) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

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

e) obowiązki osób posiadających zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku, 

f) utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

oraz ich utrzymywanie na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach, 

g) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania, 

h) nadzór o kontrola. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) deklaracji – rozumie się przez to deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości 

niezamieszkałej. 

b) firmie wywozowej - rozumie się przez to przedsiębiorstwo wybrane przez Burmistrza 

Miasta Sandomierza w celu świadczenia usługi w zakresie odbioru 
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i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Miejskiej Sandomierz. 

c) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK 

– oznacza wyznaczony na terenie gminy obiekt przeznaczony do przyjmowania 

odpadów selektywnie zebranych i tzw odpadów problematycznych powstających 

w gospodarstwach domowych. 

d) 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. 

e) Stare Miasto – obszar miasta Sandomierza obejmujący: Rynek, Mały Rynek, pl. 

Poniatowskiego ulice: Bulińskiego, Forteczna, Długosza, Katedralna, Krótka, 

Mariacka, Opatowska, Sokolnickiego, Zamkowa, Żydowska. 

f) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 tekst jedn. z późn. zm.), 

g) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z 

późn. zm.); 

h) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne o 

dużych rozmiarach, a w szczególności: meble, materace, wózki dziecięce i inne nie 

mieszczące się w standardowych pojemnikach lub kontenerach;  

i) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady zielone w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);  

j) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne o 

których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 

21 z późn. zm.);  

k) odpadach budowlanych – należy przez to rozumieć odpady pochodzące z remontów 

i przebudów lokali mieszkalnych oraz części wspólnych budynków mieszkalnych;  

l) odpady zmieszane – należy przez to rozumieć odpady zbierane nieselektywnie;  

m) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające 

biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z wyłączeniem odpadów zielonych; 

n) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości 

w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.);  

o) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;  

p) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające z 

człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 

przez człowieka w charakterze jego towarzysza;  

q) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w 

rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

r) wytwórca odpadu – należy przez to rozumieć wytwórcę odpadu w rozumieniu 

ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 

s) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć nieczystości ciekłe w 

rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1399 z późn. zm.);  

t) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć zbiorniki bezodpływowe 

w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1399 z późn. zm.); 
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u) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – należy przez to rozumieć 

obowiązujący Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 

 

ROZDZIAŁ II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI. 

 

§ 2 

 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości oraz 

należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez: 

a) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, udostępnione przez firmę 

wywozową lub kupione na własność, służące do zbierania odpadów komunalnych 

i utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, 

b) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie jej 

w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych albo zbiornik bezodpływowy 

nieczystości ciekłych spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, 

a w szczególności: 
a) papieru,  

b) metalu,  

c) tworzywa sztucznego,  

d) szkła i opakowań wielomateriałowych, 

e) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji, 

f) przeterminowanych leków i chemikalii,  

g) zużytych baterii i akumulatorów,  

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

j) zużyte opony,  

k) odpady zielone,  

l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
m) popiołu ze spalania w piecach węglowych, a pochodzący z węgla i jego pochodnych. 

3. Odpady pochodzące z cmentarzy, targowisk, parków, terenów zielonych itp. powinny być 

selekcjonowane na odpady komunalne zmieszane i na biodegradowalne w większości 

zielone. 

4. Zabrania się spalania w piecach tworzyw sztucznych. 

5. Zabrania się wynoszenia wszelkiego rodzaju odpadów komunalnych do tzw. „dzikich 

wysypisk śmieci”. 

6. Wszystkie zebrane odpady komunalne należy przekazywać firmie wywozowej lub 

dostarczyć do PSZOK. 

 

§ 3 

 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia ze śniegu i lodu 

oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż 

nieruchomości do nich należących. 

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie 

w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań 

mających na celu usunięcie lub co najmniej ograniczenie śliskości chodnika. Piasek użyty 
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do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego 

zastosowania. 

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

4. Wykonawcy robót budowlanych mają obowiązek niezwłocznego usuwania błota i innych 

zanieczyszczeń pochodzących z placu budowy, które zostały przeniesione za pojazdami 

na jezdnię. 

5. Obowiązek usunięcia i wywiezienia zanieczyszczeń zgromadzonych przy krawędzi jezdni 

spoczywa na zarządcy drogi. 

6. Obowiązek wyposażenia pasów drogowych w skrzynie z materiałem do posypywania 

spoczywa na zarządcy drogi. 

 

§ 4 

 

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 do tego celu przeznaczonych. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

RODZAJE I MINIMALNAWIELKOŚĆ POJEMNKÓW PRZEZNACZONYCH 

DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ICH 

ROZMIESZCZENIE I UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE 

SANITARNYM I TECHNICZNYM 

 

§ 5 

 

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 nie dopuszczający do ich przepełnienia. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządcy dróg publicznych, a w odniesieniu do 

przystanków komunikacji publicznej przy tej drodze do podmiotu którego własnością są te 

przystanki. 
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§ 6 

 

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone 

w urządzeniach (pojemnikach lub workach) odpowiadających wymaganiom określonym 

w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzone do sieci 

kanalizacji sanitarnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków w zbiornikach 

odpowiadających wymogom wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Sandomierz przewidziane są: 

a) worki o pojemności od 60 L do 120 L, 

b) kosze uliczne o pojemności od 30 L do 60 L (w tym worki o zwiększonej wytrzymałości), 

c) pojemniki o pojemności: 120 L, 240 L i 1100 L, 

d) kontenery o pojemnościach: 2,2 tys. L, 7 tys. L, 10 tys. L, 12 tys. L lub ich wielokrotność, 

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

f) kompostowniki zorganizowane przez właściciela nieruchomości, 

3. 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. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć ją w pojemniki lub worki do 

gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki i worki udostępnia firma wywozowa lub 

można je zakupić. Zakupione pojemniki powinny spełniać wymagania DIN 30700/EN 840. 

Firma wywozowa nie zapewnia worków o zwiększonej wytrzymałości na popiół i gruz. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji, z której wynika jakiego 

rodzaju pojemniki i jaka ich ilość będzie potrzebna do pozbycia się odpadów ze swojej 

nieruchomości. 

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki w należytym stanie 

sanitarnym i udostępniać je okresowo firmie wywozowej do mycia i dezynfekcji. 

6. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne: śniegu, lodu, 

popiołu, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów medycznych. 

7. Zabrania się wrzucania 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. 

8. 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. 

9. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel 

nieruchomości. 

10. Zasady utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym dotyczą też koszy na 

odpady ustawianych przez zarządcę drogi na drogach publicznych i właściciela przystanków 

komunikacji zbiorowej i koszy na tych przystankach. 

11. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia pojemnika z winy właściciela lub kradzieży tego 

pojemnika jego wymiana odbywa się na koszt właściciela. 

12. Jeżeli uszkodzenie pojemnika nastąpiło w trakcie odbierania odpadów firma wywozowa 

zobowiązana jest do jego wymiany. 

13. Firma wywozowa odpowiada za pozostawienie porządku po wykonanym odbiorze odpadów. 
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§ 7 

 

1. Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w pojemnikach lub kontenerach, zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

2. W sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia się ilości odpadów komunalnych 

dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych i odpowiednio wytrzymałych workach 

z tworzywa. Worki powinny posiadać informację jaki jest rodzaj gromadzonych odpadów. 

3. Odpady powstające w wyniku remontu i modernizacji lokali np. gruz, gromadzić należy w 

specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie lub odpowiednio wytrzymałych 

workach. Podobnie postępować należy z popiołem. 

4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki 

o następujących, ujednoliconych kolorach : 

- niebieski: przeznaczony na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe: gazety, 

czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, karton i tekturę, książki w 

miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami; c) 

- żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe, butelki po napojach, opakowania po kosmetykach, plastikowe 

zakrętki, foliowe i plastikowe torebki, worki, reklamówki, puszki stalowe i aluminiowe, 

opakowania po aerozolach, opakowania po chemii gospodarczej; 

- zielony: przeznaczony na opakowania szklane: słoiki i butelki szklane po napojach i 

żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach;  
 

5. Odpady biodegradowalne (w tym głównie „zielone” i „resztki z kuchni”) powinny być 

gromadzone w kompostowniku na terenie nieruchomości. Kompostownik może być 

zorganizowany samodzielnie lub zakupiony w postaci specjalnego pojemnika. 

6. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt AGD i RTV powinny być gromadzone na terenie 

nieruchomości i okresowo, zgodnie z harmonogramem, udostępniane do zabrania poprzez 

wystawienie przed posesję (w przypadku zabudowy wielorodzinnej wyniesione do altany 

śmietnikowej) ale tak aby nie blokować dróg komunikacyjnych. 

 

§ 8 

 

1. Ustala się minimalne normy wielkości i ilości pojemników na odpady komunalne na 

nieruchomości zamieszkałej przy częstotliwości usuwania odpadów jeden raz na miesiąc: 80 

l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość (przy 

częstotliwości 2 x m-c będzie to 40 l/osobę, czyli jeden pojemnik 120 l na trzy osoby), 

2. Wielkość i ilość pojemników na odpady komunalne na nieruchomości niezamieszkałej 

określa w deklaracji właściciel nieruchomości. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW 

KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

§ 9 

 

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

a) z nieruchomości zamieszkałych – budownictwo indywidualne, 

i) odpady zmieszane dwa razy na miesiąc, 

ii) odpady zebrane selektywnie jeden raz na miesiąc, 

iii) popiół jeden raz na miesiąc w okresie od listopada do kwietnia, 
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iv) gabaryty i sprzęt elektryczny jeden raz na kwartał 

b) z nieruchomości zamieszkałych – budownictwo wielorodzinne, 

i) odpady zmieszane sześć razy na tydzień lub wg zapełnienia pojemników, 

ii) odpady zebrane selektywnie jeden raz na tydzień, 

iii) budowlane i remontowe jeden raz na tydzień, 

iv) gabaryty i sprzęt elektryczny jeden raz na tydzień 
c) z nieruchomości niezamieszkałych w terminach uzgodnionych z firmą wywozową ale nie 

rzadziej niż jeden raz w miesiącu.  

d) Dopuszcza się zwiększoną częstotliwość w zależności od rodzaju nieruchomości oraz 

sezonu 

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. 

3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób 

gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika i w konsekwencji zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia pojemników i worków 

z odpadami komunalnymi firmie wywozowej następująco: 

a) z nieruchomości zamieszkałej (w budynkach jednorodzinnych): poprzez ich 

wystawienie przed posesję lub otwarcie specjalnego aneksu, 

b) z nieruchomości zamieszkałej (budownictwo wielorodzinne) przez udostępnienie 

„śmietnika” – altany śmietnikowej i dojazdu do niej, 

c) z nieruchomości niezamieszkałej: poprzez udostępnienie pojemników w sposób 

i w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, 

d) w przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości pojemniki lub worki 

powinny być wystawione w miejscu uzgodnionym z firmą wywozową. 
5. Pojemniki na odpady komunalne należy, po ich opróżnieniu, wycofać w miejsce ich 

przechowywania w miarę możliwości jak najszybciej. 

6. Zbiórka odpadów z koszy ulicznych i kontenerów ustawionych w pasach drogowych winna 

odbywać się z taką częstotliwością aby nie nastąpiło ich przepełnienie. W obrębie Starego 

Miasta, w okresie od kwietnia do października, kosze powinny być opróżniane 7 razy na 

tydzień i 2 razy dziennie, poza wymienionym okresem 6 razy na tydzień. 

7. Odpady z remontów i modernizacji lokali powinny być składowane do specjalnie wynajętego 

kontenera i usuwane niezwłocznie po zakończeniu remontu, na koszt wykonującego remont. 

Komunalne odpady remontowo-budowlane mogą zostać odwiezione przez właściciela 

nieruchomości do PSZOK. 

8. Odpady wielkogabarytowe w szczególności: zużyte meble, dywany, sprzęt gospodarstwa 

domowego powinny zostać udostępnione do zabrania podobnie jak pojemniki w terminie 

zgodnym z harmonogramem. Odpady te wystawione do zabrania, ze względu na swe 

gabaryty, nie powinny blokować dróg komunikacji pieszych i pojazdów. 

9. Odpady zielone – w tym gałęzie i resztki organiczne powinny być poddane kompostowaniu 

na posesji. Mogą też zostać odwiezione przez właściciela do PSZOK i tam zostaną przyjęte 

bezpłatnie. 

10. Odpady niebezpieczne w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, termometry 

rtęciowe, świetlówki, leki, chemikalia i pojemniki po chemikaliach itp należy dostarczyć do 

specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne zlokalizowane na terenie miasta lub 

do mobilnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych uruchamianych okazjonalnie 

lub dostarczyć te odpady do PSZOK gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie od jego posiadacza. 

11. Odpady medyczne z gabinetów lekarskich i weterynaryjnych należy poddać utylizacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 
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12. Odpady komunalne ze Starego Miasta powinny być odbierane specjalnym sprzętem z 

napędem gazowym lub elektrycznym. 

13. Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków mogą być zagospodarowywane rolniczo, po ich 

uzdatnieniu. 

14. Odpady zielone z nieruchomości niezamieszkałych oraz z nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przekazuje do PSZOK, o ile nie 

zagospodaruje w inny dopuszczalny sposób. 

15. Akumulatory - należy przekazywać do PSZOK. 

16. Zużyte opony – wytwórca przekazuje do PSZOK. 

17. Zasady korzystania z PSZOK określa Regulamin PSZOK, zamieszczony na stronie 

internetowej czysty.sandomierz.pl  
 

 

§ 10 

 

1. Punkt zlewny nieczystości ciekłych odbieranych z terenu gminy miejskiej Sandomierz 

znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków Zakład Oczyszczania Ścieków ul. 

Przemysłowa 9. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać umowę i rachunki potwierdzające 

systematyczny odbiór nieczystości ciekłych ze swojej posesji. 

3. Na żądanie uprawnionych podmiotów właściciel ma obowiązek okazania dokumentacji 

wymienionej w pkt. 2. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY I WOJEWÓDZKIEGO PLANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

 

§ 13 

 

W celu osiągnięcia określonych w Ustawie i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 

poziomów recyklingu zaleca się aby wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych w miarę 

możliwości: 

1. kupowali produkty w opakowaniach zwrotnych, 

2. korzystali z opakowań wielokrotnego użytku, 

3. do codziennych zakupów używali toreb wielokrotnego użytku, unikać toreb z folii,  

4. zgniatali butelki plastikowe i pudełka papierowe przed wrzuceniem do pojemników,  

5. przekazywali stare, nieuszkodzone meble lub inny niepotrzebny sprzęt organizacjom 

charytatywnym lub innym potrzebującym, 

6. niepotrzebne, czyste i nieuszkodzone ubrania powinni wrzucać do specjalnych 

pojemników lub przekazywali je w czasie ich organizowanych zbiórek, 

7. kompostowali odpady ogrodowe i pozostałości z kuchni na terenie przydomowych 

ogródków, 

8. podejmowali się selektywnego zbierania odpadów. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

OBOWIĄZKI OSÓB POSIADAJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE MAJĄCE 

NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ 

DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 
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§ 14 

 

1. Osoby posiadające na utrzymaniu zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania 

właściwej opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla 

ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

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

a) poddawanie psa obowiązującym szczepieniom ochronnym, 

b) wyprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy, 

c) wyprowadzanie psów uznawanych za rasy agresywne oraz mieszańców tych ras na 

tereny użytku publicznego tylko na smyczy i w założonym kagańcu, 

d) unikać wprowadzania ich do obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp., 

zalecenie to nie dotyczy niewidomych korzystających z psów-przewodników, 

e) na terenach placów zabaw zwierzęta powinny być na smyczy tak aby nie wchodziły 

do piaskownic dla dzieci, 

f) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy z terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku, a w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, 

skwerów, zieleńców itp. Odpowiedni pojemnik na odchody powinna posiadać osoba 

wyprowadzająca psa nas tereny użytku publicznego. 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 ma założony kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania 

bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w 

sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa 

5. Psy wałęsające się lub pozbawione należytej opieki będą wyłapywane przez pracowników 

firmy, z którą gmina miejska Sandomierz ma zawartą odrębną umowę. 

6. Właściciele którzy nie sprawują opieki nad swymi psami ponoszą koszty ich schwytania 

i utrzymania w okresie ich pobytu w schronisku. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ ORAZ ICH 

UTRZYMYWANIE NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB  

W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

 

§ 15 

 

1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej pod warunkiem przestrzegania zapisów określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić: 

a) 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, 

b) nie powodowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich 

uciążliwości takich jak hałas, nieprzyjemny zapach, 

c) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

3. Nie można wrzucać do pojemników na odpady komunalne odchodów zwierzęcych i ściółki 

pochodzących z produkcji rolniczej. 

4. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania 

usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania odchodów 
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pozostawionych przez te zwierzęta w miejscu postoju zwierząt, jeżeli miejscami tymi są 

utwardzone lub wyasfaltowane drogi lub place publiczne 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY 

JEJ PRZEPROWADZANIA 

 

§ 16 

 

1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:  

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i 

obiektów zbiorowego żywienia;  

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do 

przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i 

gospodarki odpadami;  

4) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na innych terenach i 

terenach ogólnodostępnych.  

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach:  

1) od 1 do 30 kwietnia;  

2) od 1 października do 30 listopada;  

3) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również w innych terminach.  

3. Obowiązkową deratyzacją może być objęty cały teren całego miasta lub jego część 

w przypadku wystąpienia zagrożenia sanitarnego, Burmistrz Miasta Sandomierza w 

porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zarządza i wyznacza 

termin jej przeprowadzenia. 

4. Koszt przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości. 

5. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek o którym mowa w pkt. 2 spoczywa 

na Gminie Sandomierz. 

 

ROZDZIAŁ IX 

NADZÓR I KONTROLA 

 

§ 16 

 

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Burmistrz Miasta 

Sandomierza. 

2. Kontrolę i egzekwowanie postanowień Regulaminu Burmistrz Miasta Sandomierza powierza 

upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta. 


