
Uchwała Nr V/6/06 
Rady Miejskiej w Starachowicach 
z dnia 26 czerwca 2006 r. 

 
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Starachowice.  
 
Działając na podstawie  
· art.7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. 
zmianami)  
· art.4, art.6 ust.1, ust.1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008)  
· po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach,  
Rada Miejska w Starachowicach uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Starachowice, zwany dalej "regulaminem", w następującej treści: 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA 
STARACHOWICE 
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne, definicje 
§ 1. 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Starachowice. 
§ 2. 
Regulamin obowiązuje: 
1. właścicieli nieruchomości,  
2. mieszkańców Starachowic,  
3. wykonawców robót budowlano - remontowych,  
4. zarządców ogródków działkowych,  
5. organizatorów imprez o charakterze publicznym,  
6. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,  
7. zarządców dróg,  
8. wszystkich korzystających z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,  
9. wykonawcę i jednostki wywozowe wykonujące usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych.  
§ 3. 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008),  
2. odpadach komunalnych zwanych też odpadami - rozumie się przez to odpady powstające w 
gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,  
3. odpadach suchych (opakowaniowych) - należy przez to rozumieć drobne odpady 
komunalne, które mogą być poddane recyklingowi lub wykorzystane do produkcji paliw 
alternatywnych, takie jak: opakowania szklane, PET-y, folie, tworzywa sztuczne, papier, 
tekturę, kartony po napojach (tetrapak), tekstylia, drewno, puszki, metal, gumy (w tym zużyte 
opony powstające w gospodarstwach domowych),  
4. odpadach mokrych - należy przez to rozumieć zmieszane odpady komunalne, które nie 
mogą być poddane recyklingowi lub wykorzystane do produkcji paliw alternatywnych, w tym 



między innymi: resztki spożywcze, zmiotki, silnie zanieczyszczone odpady suche oraz inne 
odpady komunalne,  
5. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, powstające w 
gospodarstwach domowych, które nawet po rozdrobnieniu ze względu na swoje rozmiary, 
masę lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, nie mogą być swobodnie umieszczane w 
typowych pojemnikach na odpady komunalne np. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt 
gospodarstwa domowego w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, deski, materace, 
itp.,  
6. odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na terenach zieleni i 
obszarach zajętych przez uprawy roślinne. Należą do nich trawa, liście, gałęzie, chwasty itp.,  
7. odpadach z remontów - odpady pochodzące z rozbiórek, remontów lub budowy obiektów 
budowlanych,  
8. odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w 
rozumieniu ustawy o odpadach, wytwarzane w gospodarstwach domowych, a więc np.: 
baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do 
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po 
środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,  
9. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w 
zbiornikach bezodpływowych,  
10. zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone 
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,  
11. punktach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania 
nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,  
12. jednostkach wywozowych - należy przez to rozumieć przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, lub opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, dysponujących odpowiednim zezwoleniem wydanym przez Prezydenta Miasta lub 
miejskie jednostki organizacyjne prowadzące taką działalność,  
13. wykonawcy - należy przez to rozumieć jednostkę wywozową obsługującą, na zlecenie 
Gminy Starachowice, nieruchomości zamieszkałe,  
14. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,  
15. nieruchomości zamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część 
przeznaczoną i wykorzystywaną do celów mieszkalnych, na terenie której powstają odpady 
komunalne wytwarzane przez gospodarstwa domowe. W rozumieniu niniejszej uchwały nie 
jest nieruchomością zamieszkałą mieszkanie służbowe zlokalizowane na terenie 
przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych,  
16. nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część 
przeznaczoną i wykorzystywaną przez innych wytwórców odpadów komunalnych do 
prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności,  
17. innych wytwórcach odpadów - rozumie się przez to, każdego, którego działalność 
powoduje powstanie odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych,  
18. zieleni niskiej - należy przez to rozumieć tereny nieruchomości zagospodarowane 
trawnikami, klombami, skalniakami oraz niskimi skupinami krzewów płożących lub 
wzniesionych,  
19. zieleni wysokiej - należy przez to rozumieć tereny nieruchomości zagospodarowane 
rosnącymi drzewami i krzewami,  



20. posesji jedno i kilkurodzinnej - należy przez to rozumieć nieruchomość zabudowaną 
budynkiem lub budynkami jednorodzinnymi przeznaczonymi i wykorzystywanymi do celów 
mieszkalnych,  
21. kamienice - należy przez to rozumieć ogrodzoną nieruchomość zabudowaną 
wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w zwartej zabudowie w centrum 
miasta,  
22. domy wielorodzinne - należy przez to rozumieć ogrodzoną nieruchomość zabudowaną 
domem mieszkalnym o oddzielnych wejściach z zewnątrz budynku do mieszkań (w tym m.in. 
zabudowa os. Bugaj, zabudowa "Kolonii Urzędniczej" w rejonie ulic Szkolna i Buczka),  
 
23. bloki wielorodzinne - należy przez to rozumieć otwartą nieruchomość w obrębie 
współczesnych osiedli mieszkaniowych, zabudowaną budynkiem lub budynkami 
mieszkalnymi przeznaczonymi dla kilkunastu i więcej rodzin,  
24. harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru przez Wykonawcę odpadów 
komunalnych zgromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych, zatwierdzony przez 
Prezydenta Miasta Starachowice,  
25. zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z 
człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza,  
26. zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach 
hodowlanych i produkcyjnych.  
§ 4. 
Jeżeli nieruchomość zamieszkała jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, o ilości 
lokali powyżej siedmiu, w których ustanowiono odrębną własność, obowiązki właściciela 
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli 
lokali jeżeli zarząd nie został wybrany. 
ROZDZIAŁ II 
Ogólne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
§ 5. 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku, czystości oraz 
należytego stanu sanitamo-higienicznego nieruchomości, w szczególności poprzez:  
a. urządzenie na terenie nieruchomości punktu gromadzenia odpadów,  
b. utrzymanie w należytym stanie sanitarnym punktu gromadzenia odpadów,  
c. zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,  
d. gromadzenie odpadów komunalnych wyłącznie w urządzeniach służących do ich 
gromadzenia,  
e. gromadzenia odpadów komunalnych powstałych w garażu zlokalizowanym poza 
nieruchomością, wyłącznie w urządzeniach będących na wyposażeniu punktu gromadzenia 
odpadów w miejscu zamieszkania użytkownika garażu,  
f. uprzątnięcie błota, lodu, śniegu i innych nieczystości z dojazdów i dojść do nieruchomości i 
obiektów zlokalizowanych na jej terenie,  
g. bezzwłoczne usuwanie sopli lodu i nawisów śniegu z dachów budynków, stanowiących 
zagrożenie dla przechodniów,  
h. utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie nieruchomości w należytym porządku,  
i. usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, 
rysunków itp. umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa,  
j. likwidacji na własny koszt dzikich wysypisk odpadów komunalnych i innych, powstałych w 
obrębie nieruchomości, w przypadku gdy sprawca tworzenia ich nie jest znany. Poprzez 
likwidację rozumie się zebranie, transport i unieszkodliwienie lub wykorzystanie 
porzuconych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  



2. Właściciele nieruchomości, której wielkość nie pozwala na urządzenie na terenie 
nieruchomości punktu gromadzenia odpadów, zobowiązani są zawrzeć z właścicielem 
nieruchomości sąsiedniej, umowę określającą warunki urządzenia takiego punktu na terenie 
jego nieruchomości lub warunki korzystania z urządzonego już na jej terenie punktu 
gromadzenia odpadów.  
§ 6. 
1. Na właścicieli nieruchomości nakłada się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych.  
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu "u źródła" 
wytwarzanych odpadów na grupy:  
a. odpady suche (opakowaniowe) - w tym m.in.: opakowania szklane, PET-y, folie, plastiki, 
papier, tekturę, kartony po napojach, tekstylia, drewno, metal, gumy (w tym opony),  
b. odpady mokre - zmieszane inne odpady komunalne,  
c. odpady wielkogabarytowe,  
d. odpady roślinne,  
e. odpady niebezpieczne,  
f. odpady z remontów.  
§ 7. 
1. Dopuszcza się do stosowania przez właścicieli nieruchomości następujące urządzenia do 
gromadzenia odpadów komunalnych:  
a. pojemniki i kontenery o pojemności minimalnej 120 dcm3 (litrów), przystosowane do 
opróżniania przez pojazdy specjalistyczne,  
b. worki plastikowe o pojemności 120 dcm3 (litrów) do odbioru odpadów mokrych z 
nieruchomości zamieszkałych o utrudnionym dojeździe,  
c. worki na odpady suche (opakowaniowe) o pojemności 120 dcm3 (litrów), jednolitego 
koloru, z nadrukiem instrukcji informującej jakie odpady winny być w nich gromadzone,  
d. kosze przyuliczne o pojemności minimalnej 10 dcm3 (litrów).  
2. Właściciele nieruchomości w terminach z nimi uzgodnionymi lub zgodnie z 
harmonogramem mają obowiązek zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do 
pojemników.  
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim 
stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i 
powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek 
utrzymywania ich w czystości oraz w miarę potrzeby okresowej ich dezynfekcji.  
4. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne śniegu, 
lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów roślinnych, odpadów z remontów, szlamów, 
substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także innych odpadów wytworzonych w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  
5. Zabrania się wrzucania do pojemników lub kontenerów na odpady selekcjonowane, innych 
odpadów, które nie spełniają wymagań przeznaczenia danych pojemników lub kontenerów do 
zbiórki określonego rodzaju odpadów.  
6. Zabrania się spalania odpadów komunalnych poza instalacjami lub urządzeniami spalarni 
lub współspalarni odpadów komunalnych, o których mowa w art.44 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zm.).  
§ 8. 
Jednostki wywozowe organizujące selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych postępują 
zgodnie z przepisami wykonawczymi podjętymi na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zm.). 
§ 9. 



1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego gromadzenia powstających na 
terenie nieruchomości odpadów roślinnych i pozbywania się tych odpadów za pośrednictwem 
jednostki wywozowej.  
2. Koszty pozbywania się odpadów roślinnych obciążają właścicieli nieruchomości.  
3. Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnieni są właściciele nieruchomości:  
a. dokonujący kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie,  
b. używający drewna do celów energetycznych,  
c. spalający suche odpady roślinne, w sposób nie powodujący zagrożenia pożarowego i 
uciążliwości dla otoczenia.  
§ 10. 
1. Wywóz i unieszkodliwienie lub wykorzystanie odpadów z remontów oraz gruntu z 
wykopów należy do obowiązków wykonującego roboty remontowo - budowlane.  
2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których 
ustanowiono odrębną własność, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną 
zobowiązane są w przypadku realizacji remontów przez właścicieli odrębnych lokali, 
wyposażyć nieruchomość w kontener na odpady z remontów.  
3. Koszty pozbywania się odpadów z remontów obciążają wykonującego roboty remontowo - 
budowlane.  
§ 11. 
1. Właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości, miejsc wystawienia 
i opróżniania pojemników.  
2. Zabrania się parkowania pojazdów w sposób utrudniający dostęp do pojemników na 
odpady.  
§ 12. 
Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w 
celu kontroli wykonania uchwały funkcjonariuszom Straży Miejskiej lub innym osobom 
upoważnionym przez Prezydenta Miasta Starachowice, po okazaniu tego upoważnienia. 
§ 13. 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usunięcia śliskości z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, a także uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych 
chodników i umieszczenia ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni. Za chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości.  
2. Obowiązek określony w ust.1 nie dotyczy chodników, na których pobiera się opłaty z 
tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych.  
§ 14. 
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 
publicznego, mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na tych terenach lub obiektach, 
w szczególności poprzez: 
1. ustawienie koszy przyulicznych na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób 
niedopuszczający do przepełnienia.  
2. systematycznego usuwania błota, lodu, śniegu i innych nieczystości z dojazdów i dojść do 
nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie.  
§ 15. 
Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne w centrum miasta (obszar zamknięty ulicami: 
Radomska, Szkolna, Mrozowskiego, Majówka, Kopalniana, Al. Armii Krajowej, Iłżecka, 
Targowa, Spółdzielcza, Kolejowa, Dworcowa, Piłsudskiego, Hutnicza; oraz na całej długości 
ulice: Radomska, 1 Maja, Leśna, Kościelna, Al. Kardynała Wyszyńskiego, Miodowa, Jana 
Pawła H, Południowa), ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, parki są przez 



właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej, 
obowiązkowo wyposażone w kosze przyuliczne, zgodne z następującymi zasadami: 
1. odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych nie może przekroczyć 
300 m,  
2. na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia 
przystanku,  
3. opróżnianie koszy następować będzie systematycznie, w sposób niedopuszczający do ich 
przepełniania.  
§ 16. 
1. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz usunięcie 
śliskości z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców 
użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  
2. Zasady realizacji przez przedsiębiorców obowiązku określonego w ust.1 określa właściciel 
przystanku lub zarządzający drogą przy której znajduje się przystanek komunikacyjny.  
§ 17. 
Zabrania się składowania odpadów komunalnych z lokali handlowych, gastronomicznych, 
usługowych i mieszkalnych w koszach przyulicznych. 
§ 18. 
1. Na terenie miasta Starachowice w miejscach służących do użytku publicznego oraz w 
pobliżu otwartych zbiorników i cieków wodnych zakazuje się:  
a. mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych,  
b. dokonywania napraw pojazdów samochodowych, z zastrzeżeniem ust.2.  
2. Dozwolone jest dokonywanie poza warsztatami naprawczymi drobnych napraw 
technicznych, np. wymiana kół, wymiana świec zapłonowych, itp.  
§ 19. 
Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiązany do: 
1. zawarcia z jednostką wywozową umowy na odbiór odpadów,  
2. zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na 
odpady,  
3. utrzymania czystości i porządku podczas imprezy,  
4. oczyszczenia i sprzątnięcia terenu, na którym organizowana była impreza oraz uprzątnięcia 
terenu przyległego, jeżeli można ustalić jednoznacznie, że zanieczyszczenia powstały w 
związku z tą imprezą,  
5. pozbycia się zgromadzonych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 
odrębnymi.  
ROZDZIAŁ III 
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do 
których osiągnięcia zobowiązane są jednostki wywozowe 
§ 20. 
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  
1. do dnia 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75%, wagowo całkowitej masy odpadów 
ulegających biodegradacji,  
2. do dnia 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,  
3. do dnia 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%,  
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszącej 5.300 ton  
§ 21. 
Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągane będzie 
poprzez kierowanie strumienia odpadów mokrych do instalacji segregacji i odzysku odpadów 



wskazanych dla Gminy Starachowice przez Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, gdzie 
następować będzie między innymi odseparowanie odpadów ulegających biodegradacji w 
określonym w §20 stopniu. 
§ 22. 
Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i treścią niniejszego regulaminu, 
jednostki wywozowe są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów 
komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi 
ilości odpadów określone w poziomach selekcji zawartych w Gminnym Planie Gospodarki 
Odpadami. 
ROZDZIAŁ IV 
Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałej 
§ 23. 
1. Gmina Starachowice, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w 
przeprowadzonym w dniu 27.10.2002 r. referendum gminnym, przejmuje od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, obowiązki w zakresie zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych poza 
odpadami roślinnymi oraz odpadami z remontów.  
2. Rozdział IV niniejszej uchwały reguluje zasady pozbywania się odpadów komunalnych w 
zakresie określonym w ust.1.  
§ 24. 
1. Wysegregowane odpady należy gromadzić w oznakowanych urządzeniach, określonych w 
§25, przeznaczonych do oddzielnej zbiórki odpadów suchych (opakowaniowych) i mokrych.  
2. Odpady wielkogabarytowe mogą być wystawione tylko w dzień określony 
harmonogramem, w miejsce, w którym nie będą one stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób trzecich, jednocześnie umożliwiające sprawny ich odbiór przez Wykonawcę.  
3. Wytwórcy odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych zobowiązani są 
bezpłatnie dostarczyć te odpady do mobilnych Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (GPZON), po ich zorganizowaniu zgodnie z §27.  
§ 25. 
1. Za wyposażenie zamieszkałych nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki na odpady 
mokre i suche (opakowaniowe) odpowiedzialny jest Wykonawca świadczący, na zlecenie 
Gminy, usługi odbioru odpadów komunalnych na danym obszarze miasta.  
2. Wykonawca realizując obowiązek określony w ust.1 wyposaży:  
a. gospodarstwa domowe w posesjach jedno i kilkurodzinnych, a także w kamienicach i 
domach wielorodzinnych, w worki na odpady suche (opakowaniowe) i pojemniki na odpady 
mokre. Dopuszcza się wyjątkowo, w przypadkach bardzo utrudnionego dojazdu do 
nieruchomości pojazdów ciężarowych, stosowanie zbiorczych punktów gromadzenia 
odpadów wyposażonych w pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych, 
usytuowanych w możliwie najbliższych, dostępnych dla pojazdów specjalistycznych, 
miejscach położonych poza terenami tych nieruchomości; lub odbioru, z tych nieruchomości, 
odpadów komunalnych mokrych i suchych (opakowaniowych) w workach plastikowych, 
dostarczanych przez Wykonawcę.  
b. punkty gromadzenia odpadów w osiedlach bloków wielorodzinnych w oddzielne pojemniki 
i kontenery na odpady suche (opakowaniowe) i mokre.  
3. Ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów, w które Wykonawca wyposaża 
zamieszkałe nieruchomości, musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i 
wynikającej z harmonogramu częstotliwości ich opróżniania, przy uwzględnieniu średniej 
ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca w 
ciągu jednego dnia na poziomie 3,00 dcm3 (litrów).  
§ 26. 



Odbiór przez Wykonawcę zgromadzonych, na terenie zamieszkałej nieruchomości, odpadów 
następuje zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta harmonogramem wywozu 
odpadów, z częstotliwością wynikającą z pojemności danych urządzeń do zbierania odpadów 
i wymaganiami sanitarnymi, w sposób następujący: 
1. zgromadzonych w punktach gromadzenia odpadów i pojemnikach do selekcji, w osiedlach 
bloków wielorodzinnych (w tym także odpady leżące luzem obok zapełnionych pojemników i 
kontenerów) - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,  
2. zgromadzonych w punktach zbiórki odpadów zlokalizowanych w obrębie nieruchomości 
zabudowanych kamienicą lub domem wielorodzinnym - nie rzadziej niż jeden raz na dwa 
tygodnie,  
3. zgromadzonych w pojemnikach lub workach na odpady mokre i workach na odpady suche, 
wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej lub 
zgromadzonych w pojemnikach i workach, ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym 
przez właściciela na terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w rejonie bramy lub 
furtki wejściowej, placyku gospodarczym lub altance dostępnej dla Wykonawcy - jeden raz 
na dwa tygodnie,  
4. wystawionych przez mieszkańców w określony dzień odpadów wielkogabarytowych -jeden 
raz w miesiącu,  
5. zgromadzonych w zbiorczych punktach zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych 
poza nieruchomościami jedno lub kilkurodzinnymi - nie rzadziej niż jeden raz na dwa 
tygodnie.  
§ 27. 
1. Odpady niebezpieczne winny być gromadzone w specjalnie dostosowanych pojemnikach w 
mobilnych Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, raz w miesiącu w 
terminie i miejscu określonym w harmonogramie wywozu odpadów niebezpiecznych.  
2. Mobilne Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych organizuje Gmina lub 
Wykonawca na zlecenie Gminy.  
§ 28. 
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do terminowego uiszczania, bez 
wezwania, opłat za wykonywanie przez Gminę Starachowice przejętych obowiązków, w 
wysokości będącej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie 
nieruchomości i jednostkowej stawki zryczałtowanej opłaty ustalonej przez Radę Miejską w 
Starachowicach w drodze oddzielnej uchwały.  
2. Ustalając wysokość jednostkowej zryczałtowanej opłaty, o której mowa w ust.1, Rada 
Miejska w Starachowicach określi terminy ich uiszczania. Opłaty nie uiszczone w 
wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w 
przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przedstawić do wglądu funkcjonariuszom 
Straży Miejskiej lub innym osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta Starachowice 
dowody płacenia opłat, o których mowa w ust.1, za okres ostatnich sześciu miesięcy.  
ROZDZIAŁ V 
Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości niezamieszkałych 
§ 29. 
1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia 
nieruchomości w oddzielne pojemniki lub kontenery na odpady komunalne suche 
(opakowaniowe) i mokre, poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od jednostki 
wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z jednostką wywozową lub innym 
podmiotem.  
2. Z obowiązku wymienionego w ust. 1 zwalnia się właścicieli niezabudowanych działek 
budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy.  



3. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami zdrowia, oświaty, 
zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników 
do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do 
tygodniowego cyklu odbioru:  
a) dla szkół wszelkiego typu - 3 dcm3 (litrów) na każdego ucznia, studenta i pracownika, 
b) dla żłobków i przedszkoli - 3 dcm3 (litrów) na każde dziecko i pracownika, 
c) dla lokali handlowych - 50 dcm3 (litrów) na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dcm3 (litrów) na lokal, 
d) dla punktów handlowych [poza lokalem] - 50 dcm3 (litrów) na każdego zatrudnionego, 
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dcm3 na każdy punkt, 
e) dla lokali i punktów gastronomicznych - 20 dcm3 (litrów) na jedno miejsce konsumpcyjne, 
dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dcm3 (litrów) na każdy lokal, punkt 
b) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 
biurowych i socjalnych - pojemnik 120 dcm3 (litrów) na każdych 10 pracowników, 
c) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli itp. 20 dcm3 (litrów) na jedno łóżko, 
d) dla ogródków działkowych 20 dcm3 (litrów) na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 
marca do 31 października.  
§ 30. 
1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są do zawarcia umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych przez jednostkę wywozową.  
2. W przypadku urządzenia na terenie nieruchomości jednego punktu gromadzenia odpadów 
komunalnych wytwarzanych zarówno w gospodarstwach domowych jak i przez innych 
wytwórców odpadów komunalnych, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do 
zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych wytwarzanych przez innych 
wytwórców z Wykonawcą obsługującym mieszkańców nieruchomości.  
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów 
komunalnych wytwarzanych przez innych wytwórców odpadów, z częstotliwością 
wynikającą z pojemności urządzeń służących do zbierania odpadów i wymaganiami 
sanitarnymi, nie rzadziej jednak niż co najmniej raz w tygodniu.  
4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania 
korzystania z usług wykonywanych przez jednostki wywozowe.  
5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek przedstawić do wglądu 
funkcjonariuszom Straży Miejskiej lub innym osobom upoważnionym przez Prezydenta 
Miasta Starachowice aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usług i 
dowody płacenia za te usługi, za okres ostatnich sześciu miesięcy.  
ROZDZIAŁ VI 
Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych 
§ 31. 
Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową 
oczyszczalnie ścieków bytowych. W takich przypadkach właściciel nieruchomości zapewnia 
utrzymanie czystości i porządku przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do 
ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie 
było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu, bez dopuszczenia do przepełnienia zbiornika 
nieczystościami ciekłymi i wylewania się ich na powierzchnię gruntu. Podobnie 
przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości 
mieszkańców. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące 
wskaźniki wytwarzania nieczystości ciekłych: 



a. mieszkańcy - 3,0 m3/osobę/miesiąc,  
b. pralnie usługowe - 17,0 dcm3/kg bielizny/dobę,  
c. bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/miejsce/miesiąc,  
d. kawiarnie - 0,8 m3/miejsce/miesiąc,  
e. sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,  
f. pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc,  
g. apteki - 3,0 m3/ zatrudnionego/ miesiąc,  
h. przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,  
i. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,  
j. pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/ miesiąc,  
k. zakłady produkcyjne:  
· bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,  
· z natryskami - 1,5 m3/zatrudnionego/ miesiąc.  
§ 32. 
Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowę z jednostką wywozową na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych. 
§ 33. 
Właściciele nieruchomości mają obowiązek przedstawić do wglądu funkcjonariuszom Straży 
Miejskiej lub innym osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta Starachowice aktualną 
umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usług i dowody płacenia za te usługi, za 
okres ostatnich sześciu miesięcy. 
§ 34. 
Zabrania się opróżniania zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie przez właścicieli 
nieruchomości. 
§ 35. 
Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do 
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 
ROZDZIAŁ VII 
Transport odpadów i nieczystości ciekłych 
§ 36. 
1. Odbieranie odpadów przez jednostki wywozowe powinno być prowadzone w sposób nie 
zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie powodujący zanieczyszczania i zaśmiecania terenu.  
2. Pracownicy jednostki wywozowej zobowiązani są do natychmiastowego uporządkowania 
terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z 
pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi.  
§ 37. 
Do transportu i odbioru odpadów jednostki wywozowe są zobowiązane stosować samochody 
specjalistyczne. W przypadku odpadów suchych i mokrych, - samochody bezpylne i 
kontenerowe, do przewozu nieczystości płynnych samochody i pojazdy asenizacyjne. 
Dopuszcza się stosowanie do odbioru odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, transportu ciężarowego. 
§ 38. 
1. Jednostki wywozowe są zobowiązane utrzymywać pojazdy do transportu odpadów w 
odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.  
2. Dezynfekcję pojazdów należy prowadzić w miejscach do tego przeznaczonych, w 
warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.  
3. Na pojazdach, o których mowa w ust.1, właściciel zobowiązany jest umieścić w sposób 
trwały swoje znaki identyfikacyjne: nazwę i adres (logo) jednostki.  
ROZDZIAŁ VIII 
Miejsca wywozu odpadów i nieczystości ciekłych 



§ 39. 
1. Odpady komunalne odbierane z terenu gminy Starachowice powinny być poddane 
odzyskowi lub unieszkodliwianiu w następujących miejscach:  
a. Wysypisko Odpadów Komunalnych w Marcinkowie.  
b. Zakład Segregacji i Odzysku Surowców z Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa 
Alternatywnego w Skarżysku Kamiennej.  
c. Inna najbliżej położona od Gminy Starachowice instalacja do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów wskazana dla Gminy Starachowice przez Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami.  
2. Jednostki wywozowe zajmujące się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych 
zobowiązane są do transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego, na terenie 
przepompowni ścieków, przy ul. Ostrowieckiej w Starachowicach.  
§ 40. 
Zezwolenie na składowanie odpadów na Wysypisku Odpadów Komunalnych w Marcinkowie 
przez jednostki wywozowe lub innych wytwórców odpadów komunalnych, wydaje Prezydent 
Miasta Starachowice. 
ROZDZIAŁ IX 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
§ 41. 
1. Osoby będące właścicielami bądź opiekunami zwierząt domowych, w szczególności psów 
zobowiązuje się do:  
a. sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub 
uciążliwości dla ludzi,  
b. zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami 
komunikacji publicznej,  
c. niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach 
publicznych, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach 
wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach i 
innych miejscach publicznych.  
2. W miejscach służących do użytku publicznego właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest 
prowadzić psa na smyczy a ponadto psy ras średnich i dużych i mieszańców tych ras, 
powinny mieć założony kaganiec. Do obroży psa należy przyczepić znaczek identyfikacyjny 
(identyfikator). Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w 
miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.  
§ 42. 
1. Zabrania się:  
a. wypuszczania zwierząt domowych samopas,  
b. pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest na uwięzi lub nie 
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,  
c. wprowadzania zwierząt domowych na:  
· place zabaw dla dzieci, a w szczególności w pobliżu piaskownic i do piaskownic,  
· zamknięte tereny rekreacyjne i sportowe,  
· tereny kąpielisk miejskich,  
d. wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów 
usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz 
innych obiektów, których administracje wprowadziły taki zakaz.  



2. W blokach i domach wielorodzinnych oraz kamienicach zabrania się utrzymywania 
zwierząt domowych w mieszkaniach w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla 
zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.  
§ 43. 
1. Psy biegające samopas lub pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane 
będą jako zwierzęta bezdomne nadmiernie agresywne, które na interwencję osób czujących 
się zagrożonymi, będą wychwytywane przez przedsiębiorcę posiadającego wymagane 
zezwolenie Prezydenta Miasta Starachowice, zgodnie z oddzielną uchwałą Rady Miejskiej w 
Starachowicach podjętą na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz.724 z późn. zm).  
2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty poniesione przez Gminę związane ze 
schwytaniem, sprawowaniem opieki nad zwierzęciem oraz zapewnienia mu w tym czasie 
opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem 
z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.  
§ 44. 
1. Wszystkie psy podlegają rejestracji. Rejestr psów prowadzi Urząd Miejski w 
Starachowicach.  
2. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Starachowicach wniosek o 
jego zarejestrowanie w terminie miesiąca od nabycia psa.  
3. Wniosek, o którym mowa w ust.2, powinien zawierać:  
a. dane dotyczące właściciela psa- imię i nazwisko oraz adres,  
b. dane dotyczące psa - imię, rasa, płeć, maść, data urodzenia, data ostatniego szczepienia 
przeciw wściekliźnie.  
4. Osoba prowadząca rejestr psów wpisuje do niego dane zawarte we wniosku oraz numer 
znaczka identyfikacyjnego (identyfikatora), który wydaje odpłatnie właścicielowi psa jako 
potwierdzenie dokonanej rejestracji.  
5. W razie sprzedaży, darowizny, zaginięcia lub padnięcia psa, jego właściciel zobowiązany 
jest zawiadomić o tym Urząd Miasta oraz zwrócić w miarę możliwości identyfikator psa.  
§ 45. 
Właściciele lub opiekunowie psa mają obowiązek przedstawić do wglądu funkcjonariuszom 
Straży Miejskiej lub innym osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta Starachowice 
aktualne świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, aktualny dowód wpłaty 
podatku z tytułu posiadania psa, a w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną 
stosowne zezwolenie. 
ROZDZIAŁ X 
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 
§ 46. 
Wprowadza się bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach: 
1. budownictwa wielorodzinnego,  
2. usług ogólnomiejskich i ponadpodstawowych,  
3. skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego, przez które rozumie się zabudowę 
szeregową budynków jednorodzinnych lub grupową zabudowę budynków jednorodzinnych 
wolnostojących na działkach o powierzchni nie przekraczającej 500 m2.  
§ 47. 
Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie 
małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich (na własny użytek). W takim 
przypadku Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania zwierząt 
gospodarskich we właściwych warunkach sanitarnych i zoohigienicznych, w sposób 
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nieuciążliwy dla otoczenia i właścicieli nieruchomości sąsiednich, szczególnie w zakresie 
hałasu i przykrych zapachów. 
§ 48. 
Zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być chowane 
wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego. 
§ 49. 
Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do sprzątania odchodów tych zwierząt 
pozostałych podczas ich przepędzania przez ulice i inne tereny przeznaczone do wspólnego 
użytku. 
§ 50. 
W razie prowadzenia chowu gołębi ich liczba bez względu na rodzaj nieruchomości nie może 
być większa niż 20 szt. Limit ten nie dotyczy hodowców zrzeszonych w Polskim Związku 
Hodowców Gołębi. 
ROZDZIAŁ XI 
Deratyzacja 
§ 51. 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, w miarę potrzeby deratyzacji 
na terenie nieruchomości. 
§ 52. 
Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Prezydent Miasta Starachowice w 
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do wiadomości 
publicznej poprzez rozwieszenie informacji na słupach i tablicach ogłoszeniowych i 
zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 53. 
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Prezydent 
Miasta Starachowice w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 
określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi termin jej 
przeprowadzenia. 
§ 54. 
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 
ROZDZIAŁ XII 
Przepisy karne 
§ 55. 
Kto nie wykonuje obowiązków i narusza zakazy określone niniejszym regulaminem, podlega 
karze grzywny na podstawie art.10 pkt.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
ROZDZIAŁ XII 
Przepisy końcowe 
§ 56. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice. 
§ 57. 
Traci moc uchwała Nr V/20/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23.06.2003 r. w 
sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Starachowice. 
§ 58. 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach 
Kazimierz Bojara 


