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1. Wstęp

1.1. Cel sporządzenia analizy
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego została sporządzona w celu zweryfikowania możliwości technicznych 
i organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki odpadami. Niniejsza analiza ma również 
dostarczyć informacji dotyczących możliwości przetwarzania odpadów komunalnych, potrzeb 
inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami, liczby mieszkańców, liczby 
właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ilości odbieranych i zbieranych odpadów 
komunalnych na terenie gminy. 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim realizował od 1 lipca 
2013 r. do 30 kwietnia 2017 zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na podstawie Uchwały Nr XXXVII/696/13 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania 
spraw z zakresu: gospodarowania odpadami komunalnymi, w granicach administracyjnych 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5421). Od 1 maja 
2017 r. zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
realizowane są przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Podstawa formalna wykonania analizy
Obowiązek opracowania analizy stanu gospodarki odpadami wynika 

z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.). Wymagany 
zakres analizy obejmuje w szczególności:

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania;

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których 
mowa w art. 6 ust. 6-12;

6) ilość odpadów komunalnych  wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych                      

z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych 
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Przeprowadzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi ma pokrycie 
z danymi zawartymi w sprawozdaniach złożonych przez podmioty odbierające odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych oraz w rocznym sprawozdaniu wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017, sporządzonym na podstawie art. 9q 
ust.1 ww. ustawy, celem jego przedłożenia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, 
którego dotyczy.
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1.3. Źródła wykorzystane w analizie
Opracowanie analizy zostało sporządzone na podstawie ustaw i aktów wykonawczych 

dotyczących gospodarki odpadami a także na podstawie dokumentów mających charakter 
strategiczny, do których należą:

 Plan Gospodarki Opadami dla Województwa Łódzkiego 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028, przyjęty uchwałą Nr XL/502/17 z dnia 20 
czerwca 20017 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla 
Sejmiku Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022;

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2018 r., poz.21 z późn. 
zm.);

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania 
tych odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.2412);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 
wzorów sprawozdań o odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań                            
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz.934);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);

 Uchwała Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 
r. zmieniająca w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa 
łódzkiego 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Dz. U. Woj. Łódzkiego 
2017 r. poz. 3160);

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 2013, 2014, 2015 i 2016 rok;

 Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2017 rok;

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie 
dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 r., 
poz.1277);

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz. U. 2017 r., poz.19);

 Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem lat 2023-2028 Łódź 2016

2. Aktualny system gospodarki odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 9c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania 
wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie na terenie, której zamierza odbierać 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W 2017 r. uprawnionych do świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości było 23 
podmioty.
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Tabela 1. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego
L.p. Nazwa i adres przedsiębiorcy Nr rejestrowy
1 Juko Sp. z o.o., ul. Topolowa 1,

97-300 Piotrków Trybunalski
0001/PT/2012

2 Administracja Nieruchomościami Archidiecezji 
Łódzkiej,
ul. Ks. I. Skorupki 7,
90-458 Łódź

0002/PT/2012

3 Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, 
Korzonek 98, 
42-274 Konopiska

0005/PT/2012

4 Eneris Surowce S. A., Oddział Tomaszów 
Mazowiecki, 
ul. Majowa 87/89, 
97-200 Tomaszów Mazowiecki

0007/PT/2012

5 Zakład Usług Komunalnych Hak Stanisław 
Burczyński, 
ul. Próchnika 25, 
97-300 Piotrków Trybunalski

0008/PT/2012

6 Eko –Region Sp. z o.o. ,
ul. Bawełniana 18, 
97-400 Bełchatów

0009/PT/2012

7 Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Strach, Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa,
ul. Przemysłowa 7 
42-274 Konopiska

0010/PT/2012

8 Suez Polska Sp. z o.o.,
ul. Zawodzie 5,
02-981 Warszawa

0011/PT/2012

9 Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź, 
ul. Zawodzie 16
08-981 Warszawa

0012/PT/2012

10 Zmechanizowane Wykopy Ziemne Edward Pirek, 
Gomulin Kolonia 42, 
97-371 Wola Krzysztoporska

0015/PT/2012
(podmiot wykreślony 
z dniem 18.07.2017 r.)

11 Przedsiębiorstwo Komunalne Darpol Dariusz Strach, 
Korzonek 98, 
42-274 Konopiska

0016/PT/2012

12 A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., 
ul. Lecha 10, 
41-800 Zabrze

0017/PT/2012

13 Trans–Tom Tomasz Pietysz, 
ul. Podchorążych 12 lok. 22, 
80-298 Gdynia

0018/PT/2013

14 PPHU S. C. Danuta Jerzy Kamil Bajerowscy, 
Jarosty
ul. Miła 64, 
97-310 Moszczenica

0019/PT/2013

15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 0022/PT/2013
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Sp. z o.o. w Zabrzu,
ul. Lecha 10, 
41-800 Zabrze

16 FHU "DEREWENDA" Henryk Derewenda, 
ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Tryb. 

0024/PT/2014

17 Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków 
Wiesław Strach,
ul. Kosmowskiej 6 m. 94, 
42-224 Częstochowa 

0025/PT/2014

18 Suez Wschód Sp. z o.o.,
ul. Ciepłownicza 6, 
20-479 Lublin

0026/PT/2015

19 Ekom Maciejczyk Sp. jawna, ul. Zakładowa 29, 
26-052 Nowiny

0027/PT/2016

20 FBSERWIS  S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 0028/PT 2016
21 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Fart-Bis 

Sp. z o.o., 26-116 Kielce
0029/PT/2016

22 STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o. ul. Bór 169, 
42-202 Częstochowa

0030/PT/2016

23 Jantar Jarosław Fijałkowski, ul. Krótka 2, 95-030 
Rzgów

0031/PT/2016

Każdy podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej winien spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

2.1. Ogólna charakterystyka gospodarki odpadami komunalnymi 
System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. jest kontynuacją działań 

prowadzonych od 1 lipca 2013 r. czyli od momentu wdrożenia nowego sytemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
odbywało się na podstawie rozwiązań organizacyjnych i technicznych określonych 
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  
w uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę a także 
określonych w innych aktach prawa miejscowego.
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Tabela 2. Akty prawa miejscowego obowiązujące w 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim
Lp. Nr i tytuł Uchwały Publikator Pozycja

1 Uchwała Nr XVII/238/15 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 18 grudnia 2016 r. w sprawie 
określenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 

-zmieniona Uchwałą Nr XVIII/255/16 
Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 20 stycznia 
2016 r.

-zmieniona Uchwałą nr 
XXXV/433/17 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
22 lutego 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia 
regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2016 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2016 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2017 r. 

poz. 728

poz. 730

poz. 1310

2 Uchwała Nr XXXV/435/117 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 22 luty 2017 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości 
oraz trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2017 r. 

poz. 1312

3 Uchwała Nr XXXV/436/17 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 22 luty 2017 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości;

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2017 r. 

poz. 1313

4 Uchwała Nr XXXV/434/17 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego           
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu 
i zakresu usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w zamian 
za uiszczoną opłatę 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2017 r. 

poz. 1311
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5 Uchwała Nr XXXV/672/13 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego             
z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych oraz górnych stawek dla 
właścicieli nieruchomości, którzy nie 
są zobowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz Miasta, za 
usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2013 r. 

poz. 4373

6 Uchwała Nr XV/200/15 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
29 października 2015 r. w sprawie 
podziału Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na trzy sektory 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2015 r. 

poz. 4355

7 Uchwała Nr XL/515/17 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 
czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych na 
terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2017 r. 

Poz. 3317

8 Uchwała Nr XXVI/355/16 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego                    
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty 
i stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Łódzkiego 
z 2016 r. 

poz. 4349

Miasto Piotrków Trybunalski zostało podzielone na trzy sektory (uchwała Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego Nr XV/200/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podziału 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory).



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

~ 9 ~

Mapa Piotrkowa Trybunalskiego z zaznaczonymi sektorami

Miasto Piotrków Trybunalski objęło gminnym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi odbiór odpadów komunalnych wyłącznie z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, natomiast nie objęło tym systemem nieruchomości 
niezamieszkałych.

Do świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych, wyłoniono w drodze postępowania przetargowego 
następujące firmy:
-Zakład Usług Komunalnych Hak Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków 
Trybunalski - odbierający odpady komunalne z sektora I;
-Ekom Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny - odbierający odpady komunalne 
z sektora II;
-Juko Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski - odbierający odpady 
komunalne z sektora III.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Miasto Piotrków Trybunalski 
wykorzystywało system monitoringu oparty na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS 
pojazdów realizujących usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych. System umożliwia automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci czasu 
pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów w rzeczywistym, jednoznacznie 
wykazanym wykonywaniem czynności co 6 sekund. Pamięć danych jest przechowywana 
przez 30 dni. W oparciu o ww. system pracownicy nadzorujący odbiór odpadów 
poszczególnych sektorów monitorowali czy odpady odbierane są zgodnie z harmonogramami 
oraz gdzie zostały przekazane odebrane odpady komunalne do zagospodarowania. W celu 
potwierdzenia jakości świadczonych usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych świadczonych przez pomioty odbierające odpady komunalne pracownicy 
przeprowadzali kontrole punktów gromadzenia odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbywał się 
na podstawie zawartych umów przez właścicieli tych nieruchomości z podmiotami 
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świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych, wpisanymi do rejestru działalności 
regulowanej. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych były odbierane 
w 2017 r. przez następujące podmioty:

1. Zakład Usług Komunalnych Hak Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 
97-300 Piotrków Trybunalski;

2. Juko Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski;
3. Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź;
4. Administracja Nieruchomości Archidiecezji Łódzkiej, ul. Ks. I. Skorupki 7, 

90-458 Łódź;
5. Firma Handlowo Usługowa „Derewenda” Henryk Derewenda, ul. Topolowa 1, 

97-300 Piotrków Trybunalski.

Zmieszane odpady komunalne były gromadzone w pojemnikach zarówno w zabudowie 
jednorodzinnej jak i wielorodzinnej.
Odpady komunalne na terenie miasta były zbierane w pojemnikach/ workach 
o pojemnościach:

 pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l;
 pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 60 l do 

2500 l;
 kontenery o pojemności od 5 m3 do 10 m3;
 inne pojemniki i kontenery;
 worki foliowe o pojemności 120 - 240 litrów.

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków 
właścicieli należało wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia 
odpadów jak również utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym                   
i porządkowym.

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na trenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego zostały określone zasady odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych 
z nieruchomości. Odpady komunalne były odbierane w postaci zmieszanej i selektywnej. 
Selektywna zbiórka odpadów polegała na segregowaniu u źródła wytwarzanych odpadów 
w chwili ich powstawania na następujące frakcje:

 papier i tektura;
 metale;
 tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
 szkło;
 tekstylia;
 zużyte baterie i akumulatory;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 zużyte opony;
 przeterminowane leki;
 odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone;
 odpady niebezpieczne. 

Selektywnie gromadzone frakcje odpadów komunalnych odbierane były w zabudowie 
jednorodzinnej w opisanych workach/pojemnikach natomiast w zabudowie wielorodzinnej 
w opisanych pojemnikach. Odbiór odpadów selektywnych odbywał się z podziałem na 
następujące frakcje:
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 tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - worek/ pojemnik 
w kolorze żółtym;

 papier i tektura – worek/pojemnik w kolorze niebieskim;
 szkło – worek/pojemnik w kolorze zielonym;
 odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone – worek/pojemnik w kolorze 

brązowym.
W 2017 r. mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych mieli zapewniony w ramach 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór niżej wymienionych frakcji 
odpadów komunalnych w nielimitowanej ilości:

 tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;
 papier i tekturę;
 szkło;
 odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone.

Z nieruchomości zamieszkałych były odbierane odpady komunalne metodą tzw. wystawki: 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz tekstylia. 
Przeterminowane leki należało dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych lub do wyznaczonych aptek.

Mieszkańcy w 2017 r. mieli możliwość dostarczenia przeterminowanych leków do 
następujących aptek:

Sektor I

1. Apteka Farma, ul. Leonarda 13/17, 97-300 Piotrków Trybunalski
2.Apteka Prima, ul.  Leonarda13/17, 97-300 Piotrków Trybunalski
3.Apteka – Jacek Dudek,  ul. Słowackiego 21, 97-300 Piotrków Trybunalski
4.Apteka Na Starówce 2, ul. Rynek Trybunalski 3, 97-300 Piotrków Trybunalski
5.Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Garbarska 10/12, 97-300 Piotrków Trybunalski
6.Apteka Stylowa 5, ul. Garbarska 26/28, 97-300 Piotrków Trybunalski
7.Apteka Główna, ul. POW 12, 97-300 Piotrków Trybunalski

Sektor II

1.Apteka Farmakom, al. Armii  Krajowej 26, 97-300 Piotrków Trybunalski                      
2.Apteka Diafarm, ul. Dmowskiego 47, 97-300 Piotrków Trybunalski                                             
3.Apteka Mediq, ul. Sikorskiego 13/17, 97-300 Piotrków Trybunalski                          
4.Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Baczyńskiego 2 a, 97-300 Piotrków Trybunalski         
5.Apteka Prima, ul. Belzacka 69, 97-300 Piotrków Trybunalski                             
6.Apteka Stylowa, ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

 7.Apteka Stylowa 3, ul. Słowackiego 97/106, 97-300 Piotrków Trybunalski
 8.Apteka Przyjazna, ul. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski

Sektor III

1.Apteka ul. Słowackiego 155/157, 97-300 Piotrków Trybunalski                                                                                                                  
2.Apteka na Zdrowie! ul. Łódzka 60, 97-300 Piotrków Trybunalski                                 
3.Apteka Dr Max, ul. Wojska Polskiego 121, 97-300 Piotrków Trybunalski             
4.Apteka z Uśmiechem, ul. Szkolna 37, 97-300 Piotrków Trybunalski                      
5.Apteka, ul. Wojska Polskiego 185, 97-300 Piotrków Trybunalski                        
6.Apteka Diafarm, ul. Wyspiańskiego 14, 97-300 Piotrków Trybunalski                           
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7.Apteka Vita, ul. Wojska Polskiego 137/139, 97-300 Piotrków Trybunalski              
8.Apteka, ul. Łódzka 21, 97-300 Piotrków Trybunalski. 

Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona była w systemie oznakowanych 
pojemników ustawionych w aptekach na terenie miasta. 

Wykaz aptek, w których umieszczono pojemniki podano do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Urzędu Miasta (zakładka: GOSPODARKA/GOSPODARKA 
ODPADAMI/ PRZETRMINOWANE LEKI - APTEKI) 

Na stronie Urzędu Miasta zostały zamieszczone również harmonogramy odbioru 
odpadów komunalnych.

Ponadto wszystkie odpady selektywne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, 
mieszkańcy mieli możliwość przekazania do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi miasto objęło nieruchomości 
zamieszkałe. Właściciele nieruchomości zamieszkałych wnoszą opłaty na rzecz Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. Uchwałą Nr XXVI/355/16 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 
i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta metoda ustalenia 
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w § 2 ww. uchwały.

Tabela 3. Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego od 01.01.2017 r.-31.12.2017r.
Sposób zbierania odpadów Stawki w zł obowiązujące w 2017 r. w zabudowie 

jednorodzinnej i wielorodzinnej
Selektywny sposób zbierania 
odpadów komunalnych

11

Nieselektywny sposób zbierania 
odpadów komunalnych

20

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 
nieruchomości są obowiązani złożyć do prezydenta miasta deklaracje o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.

Miasto umożliwiło mieszkańcom również składanie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
platformie e-PUAP.

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mimo istnienia takiego obowiązku lub 
w przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji prowadzone są czynności 
sprawdzające na podstawie danych uzyskanych z : Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowalnego, Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o., z programu dotyczącego 
ewidencji ludności oraz firm obierających odpady komunalne z terenu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. Uzyskane w ten sposób informacje, tj. adresy nieruchomości oddanych do 
użytkowania, bieżące zużycie wody na nieruchomości, liczba osób zameldowanych, 
urodzonych oraz potwierdzenie odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę, stanowią 
dowody podczas prowadzonych postępowań, w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa, zmierzających do określenia, w drodze decyzji, wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od 1 stycznia 2017 r., do właścicieli nieruchomości zostały wysłane zawiadomienia, zgodnie 
z art. 6m ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w stosunku do osób, 
które nie uiszczały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
wskazanej w zawiadomieniu, są wydawane decyzje.

W ramach miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zapewniono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych wykazaną w poniższej tabeli.

Tabela 4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Budynki 
Grupa odpadów Odpady

Jednorodzinne Wielorodzinne 

Zmieszane Raz na 2 tygodnie Dwa razy 
w tygodniu

Papier i tektura Raz na 4 tygodnie Raz w tygodniu

Tworzywa sztuczne, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
metale 

Raz na 4 tygodnie Raz w tygodniu

Opakowania ze szkła Raz na 4 tygodnie Raz w tygodniu
Podstawowa

Odpady 
biodegradowalne, 
w tym zielone Raz na 2 tygodnie Dwa razy 

w tygodniu

Tekstylia 

Zużyty sprzęt 
elektryczny, 

elektroniczny

Odbierane metodą 
„wystawki”

Wielkogabarytowe 

Raz na 4 miesiące Raz na 2 miesiące

Dodatkowa Drzewka świąteczne Jeden odbiór w miesiącu lutym
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2.2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) utworzony i prowadzony był 
przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego - Juko Sp. z o. o., 
ul. Topowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski.
W/w punkt zlokalizowany był przy ul. 1 maja 25a w Piotrkowie Trybunalskim.
PSZOK był czynny:
wtorek 7.00 - 13.00 godz.
czwartek 13.00 - 19.00 godz.
sobota 10.00 - 15.00 godz.

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy nieruchomości 
zamieszkałych mogli dostarczyć zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:

 papier i tektura,
 opakowania ze szkła,
 tworzywa sztuczne i opakowania ze szkła,
 metale,
 tekstylia,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów prowadzonych 

samodzielnie,
 zużyte opony,
 opakowania wielomateriałowe,
  przeterminowane leki,
 odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym,
 odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone.

W PSZOK przyjmowane były segregowane odpady komunalne w nielimitowanych ilościach 
natomiast nie były przyjmowane odpady komunalne zmieszane.

Tabela 5. Masa odpadów zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w 2017 r.
Sektor Kod zebranych 

odpadów 
komunalnych

Rodzaj zebranych 
odpadów komunalnych

Masa zebranych 
odpadów 
komunalnych (Mg)

15 01 01 Opakowania z papieru 
i tektury

6,097

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

7,492

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,795
16 01 03 Zużyte opony 2,416

17 01 01 Opakowania betonu oraz 
gruz betonowy z rozbiórek 
i remontów

159,313

20 01 23* Urządzenia zawierające 
freony

1,190

20 01 35* Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

1,797
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inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35

20 01 36 Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne 
składniki

2,005

20 01 32 Leki inne niż wymienione 
w 20 01 31

0,031

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji

61,295

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 55,521
Suma 297,952

Wykres 1. Ilość odpadów komunalnych (Mg) zebranych w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w latach 2014-2017

273,600

218,400

416,888

297,952

2014

2015

2016

2017

 
W 2017 r. w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostało zebranych 
łącznie 297,952 Mg odpadów komunalnych.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogli 
dostarczać bezpłatnie do PSZOK nielimitowaną ilość posegregowanych odpadów 
komunalnych odpadów.
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2.3. Regiony gospodarki odpadami
Region gospodarki odpadami to obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie 

co najmniej 150 tysięcy mieszkańców, który obsługiwany jest przez regionalne instalacje 
przetwarzania odpadów komunalnych. Regionem gospodarki odpadami komunalnymi może 
być obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców.
Na podstawie Uchwały Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 
2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2016-2020 
z uwzględnieniem lat 2023-2028, województwo łódzkie zostało podzielone na cztery regiony. 
Zgodnie z założeniami ww. uchwały Miasto Piotrków Trybunalski należy do III regionu 
województwa łódzkiego w skład, którego wchodzą następujące miasta i gminy:

-gminy miejskie: Brzeziny, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, 
Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki

-gminy wiejskie: Aleksandrów, Andrespol, Będków, Białaczów, Brójce, Brzeziny, 
Budziszewice, Cielądz, Czarnocin, Czerniewice, Dobryszyce, Gidle, Głuchów, Godzianów, 
Gomunice, Gorzkowice, Grabica, Inowłódz, Jeżów, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Kowiesy, 
Lgota Wielka, Lipce Reymontowskie, Lubochnia, Ładzice, Łęki Szlacheckie, Maków, 
Masłowice, Mniszków, Moszczenica, Nowosolna, Nowy Kawęczyn, Paradyż, Poświętne, 
Radomsko, Rawa Mazowiecka, Regnów, Ręczno, Rogów, Rokiciny, Rozprza, Rzeczyca, 
Rzgów, Sadkowice, Skierniewice, Sławno, Słupia, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, 
Wielgomłyny, Wolbórz, Żarnów, Żelechlinek, Żytno

-gminy miejsko – wiejskie; Biała Rawska, Drzewica, Koluszki, Opoczno, Przedbórz, 
Sulejów, Tuszyn

Region III jest największym pod względem obszaru regionem gospodarki odpadami 
komunalnymi w województwie łódzkim.
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Mapa województwa łódzkiego z zaznaczonymi regionami gospodarki odpadami 
oraz regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, 
odpadów zielonych, innych bioodpadów oraz składowisk
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3. Ilość odebranych odpadów komunalnych
Ilość niżej wykazanych odpadów została oszacowana na podstawie sprawozdań 

półrocznych od podmiotów odbierających odpady komunalne w 2017 roku z terenu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego oraz sprawozdań rocznych składanych przez podmioty 
prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2017 roku.

Tabela 6. Masa odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych w 2017 r. z terenu Piotrkowa Trybunalskiego
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa 

odebranych 
odpadów 
(Mg)

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 849,680

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 983,830

3 15 01 07 Opakowania ze szkła 1109,37

4 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 83,380

5 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 4,250

6 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

20,666

7 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

27,256

8 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1117,200

9 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 12066,410

110 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 220,000

11 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 1,758

12 20 02 03 Odpady nieulegające biodegradacji 708,760

13 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny

305,000

14 16 01 03 Zużyte opony 12,061

RAZEM 17509,621
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Wykres 2. Porównanie masy odebranych i zebranych odpadów komunalnych w PSZOK
w tonach (Mg) w latach 2013-2017
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Wykres 3. Procentowy udział odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości 
zamieszkałych w 2017 r. do odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych w 2017 r.

85%

15%

nieruchomości zamieszkałe nieruchomości niezamieszkałe

Masa odebranych odpadów komunalnych w 2017 r. z nieruchomości zamieszkałych wynosiła 
14806,644 Mg, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych wynosiła 2702,977 Mg.

4. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych 
z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych 
pozostałości z sortowania odpadów i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

4.1. Odpady komunalne zmieszane
Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) pochodzące z terenu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w 2017 roku zostały w całości przekazane do zagospodarowania 
w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) znajdujących się na 
obszarze III regionu województwa łódzkiego. W instalacjach tych odpady te zostały poddane 
mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu metodą R-12 lub zagospodarowane metodą D13.

Zgodnie z sprawozdaniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z realizacji zadań      
z zakresu gospodarowania odpadami za 2017 rok przekazanym do Wojewódzkiego Inspektoratu 
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Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Łódzkiego łączna masa odebranych odpadów 
o kodzie 20 03 01 wynosiła 12066,410 Mg

Tabela 7. Wykaz instalacji, do których zostały przekazane zmieszane odpady komunalne 
odebrane z Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2017 r.
Lp. Nazwa i adres instalacji, do 

której zostały przekazane 
odpady komunalne 
zmieszane

Masa przekazanych 
odpadów w Mg

Sposób 
zagospodarowania 
odpadów

1 Zakład Gospodarki 
Komunalnej AQARIUM 
Sp. z o.o. ul. Katowicka  20, 
96-200 Rawa Mazowiecka, 
Zakład Gospodarowania 
Odpadami, Pukinin 140, 
96-200 Pukinin

85,370 R12 (wymiana odpadów 
w celu poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji (R1-R11)

2 ZUO  w Różannej, gm. 
Opoczno, PGK, Opoczno 
Sp. z o.o. ul. Krótka 1, 
26-300 Opoczno 

795,770 R12 (wymiana odpadów 
w celu poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

3 PGK Radomsko Sp. z o.o. 
Stara Droga 85,
97-500 Radomsko,
ZUOK 
ul. Jeżynowa 40, Płoszów 
97-500 Radomsko

6420,370 R13(sporządzanie 
mieszanki lub mieszanie 
przed poddaniem 
odpadów 
któremukolwiek                    
z procesów 
wymienionych 
w pozycjach D 1 – D 12)

4 Instalacja  Przetwarzania 
Odpadów RIPOK Julków gm. 
Skierniewice, Eko-Region 
Sp. z o.o., ul. Bawełniana 19, 
97-400 Bełchatów

4764,900 D 13 (sporządzanie 
mieszanki lub mieszanie 
przed poddaniem 
odpadów 
któremukolwiek z 
procesów wymienionych 
w pozycjach D 1 – D 12)

Suma 12066,410
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Wykres 4. Porównanie ilości (Mg) odebranych zmieszanych odpadów komunalnych
 z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2013-2017
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4.2. Odpady ulegające biodegradacji
Odpady ulegające biodegradacji, zbierane w sposób selektywny pochodzące z terenu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powinny być kierowane do regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów lub przekazane do instalacji odzysku.

Tabela 8. Wykaz instalacji, w których zagospodarowano odpady ulegające biodegradacji 
pochodzące z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w 2017 r.
Lp. Nazwa i adres 

instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne

Kod 
odpadu

Rodzaj 
odpadu

Masa 
przekazanych 
odpadów 
komunalnych 
w Mg

Sposób 
zagospodarowan
ia odpadów 
komunalnych

1 Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
AQARIUM 
Sp. z o.o. 
ul. Katowicka  
20, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, 
Zakład 
Gospodarowania 
Odpadami, Pukinin 
140, 96-200 Pukinin

20 02 01 Odpady 
ulegające 
biodegradacji

11,030 R3 (recykling lub 
regeneracja 
substancji 
organicznych, 
które nie są 
stosowane jako 
rozpuszczalniki 
(w tym 
kompostowanie 
i inne biologiczne 
procesy 
przekształcania)



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

~ 23 ~

2 ZUOK 
ul. Jeżynowa 40, 
Płoszów, 
97-500 Radomsko

20 02 01 Odpady 
ulegające 
biodegradacji

1106,170 R3 (recykling lub 
regeneracja 
substancji 
organicznych, 
które nie są 
stosowane jako 
rozpuszczalniki 
(w tym 
kompostowanie 
i inne biologiczne 
procesy 
przekształcania))

3 Juko Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 1
97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
instalacja 
ul. Mireckiego, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

15 01 01 Opakowania 
z papieru 
i tektury

357,500 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

4 ZUOK 
ul. Jeżynowa 40 
Płoszów 
97-500 Radomsko

15 01 01 Opakowania 
z papieru 
i tektury

100,22 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

6
Zakład Usług 
Komunalnych Hak 
Stanisław 
Burczyński 
ul. Próchnika 25, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
instalacja 
ul. Wolska 8, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

15 01 01 Opakowania 
z papieru 
i tektury

355,400 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

Zakład 
Unieszkodliwiania 
odpadów  
w Różannej Gmina 
Opoczno, 
Przedsiębiorstwa 
Gospodarki 
Komunalnej 
Opoczno Sp. z o.o. 
ul. Krótka 1, 
26-300 Opoczno

15 01 01 Opakowania 
z papieru 
i tektury

36,560 R13 
Magazynowanie 
odpadów 
poprzedzające 
którykolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji R1 – R 
12 (z wyjątkiem 
wstępnego 
magazynowania 
u wytwórcy 
odpadów)
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Instalacja Danielów 
5, 97-360 Kamieńsk
Przedsiębiorstwo 
Jasta Sp. z o.o. 
ul. Pawłowska 4, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

20 01 08 Odpady 
Kuchenne 
ulegające 
biodegradacji

83,380 R3 (recykling lub 
regeneracja 
substancji 
organicznych, 
które nie są 
stosowane jako 
rozpuszczalniki 
(w tym 
kompostowanie 
i inne biologiczne 
procesy 
przekształcania)

Suma 2050,260

Łącznie w 2017 r. odebrano z terenu Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego 2050,260 Mg 
odpadów ulegających biodegradacji, z czego 1117,200 Mg stanowiły odpady o kodzie             
20 02 01. Odpady o kodzie 20 02 01 zostały przekazane do zagospodarowania w regionalnej 
instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 
ulegających biodegradacji do Zakładu Unieszkodliwiania Opadów Komunalnych 
w Płoszowie i Pukininie.

4.3. Pozostałe odpady odebrane selektywnie
Niżej wykazane odpady zostały zagospodarowane na składowiskach, w instalacjach odzysku, 
recyklingu, unieszkodliwiania bądź przekazane podmiotowi zbierającemu odpady komunalne.

Tabela 9. Wykaz instalacji, do których przekazano do zagospodarowania pozostałe 
odpady selektywne z Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2017 r.
Lp. Nazwa i adres 

instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne

Kod 
odpadu

Rodzaj odpadu Masa 
odebranyc
h odpadów 
w (Mg)

Sposób 
zagospodarowania 
odpadów 
komunalnych

1 Centrum Onkologii 
Zakład Utylizacji 
Odpadów 
Medycznych, 
ul. Romanowskiej 
Izabeli 2, 
85-796 Bydgoszcz

20 01 32 Leki inne niż 
wymienione 
w 20 01 31

1,546 R1(wykorzystanie 
głównie jako 
paliwa lub innego 
środka 
wytwarzania 
energii)

2 Optima Recykling 
Sp. z o.o., 
ul. Wschodnia 37, 
26-500 Szydłowiec

20 01 32  Leki inne niż        
wymienione 
w 20 01 31

0,125 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji R1-R11)

3 Zbieranie 
ul. Mościckiego, 
24-100 Puławy, 
Intereko Energia 
Sp. z o.o., 
ul. Nowa 28, 

20 01 32 Leki inne niż 
wymienione w 20 01 
31

0,070 Zbieranie
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90-031 Łódź
4 Zakład 

ul. Mireckiego, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, Juko 
Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 1, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

20 01 32 Leki inne niż 
wymienione w 20 01 
31

0,017 Zbieranie

5 Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
AQARIUM 
Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 20, 
96-200 Rawa 
Mazowiecka, Zakład 
Gospodarowania 
Odpadami, 
Pukinin 140, 
96-200 Pukinin

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe

2,980 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

6 Eko Centrum 
ul. Reymonta 
Władysława 62, 
97-500 Radomsko

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe

3,540 Zbieranie

7 Suez Wschód 
Sp. z o.o., 
ul. Ciepłownicza 6, 
20-479 Lublin, Zakład 
Gospodarowania 
Odpadami  
Przemysłowymi 
ul. Energetyków16, 
26-615 Radom

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe

66,080 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

8 Zakład Usług 
Komunalnych „HAK” 
Stanisław  Burczyński 
ul. Próchnika 25, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, instalacja 
ul. Wolska 8, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe

5,560 Zbieranie

9 Zbieranie 
ul. Mościckiego, 
24-100 Puławy, 
Intereko Energia 
Sp. z o. o., 
ul. Nowa 28, 
90-031 Łódź

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe

98,340 Zbieranie

10 PGK Radomsko 
Sp. z o.o. 
Stara Droga 85,
97-500 Radomsko,
ZUOK 
ul. Jeżynowa 40, 
Płoszów 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe

43,500 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
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97-500 Radomsko R1-R11)
11 F.H.U. Derewenda, 

Henryk Derewenda, 
ul. Topolowa 1, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

20 01 
35*

Zużyte urządzenia 
elektryczne 
i elektroniczne inne 
niż wymienione 
w -20 01 21
i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne 
składniki

15,610 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

12 Zakład 
ul. Mireckiego, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
Juko Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 1, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

20 01 
35*

Zużyte urządzenia 
elektryczne 
i elektroniczne inne 
niż wymienione 
w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne 
składniki

0,480 Zbieranie

13 Remondis 
Elektrorecykling 
Sp. z o.o., 
ul. Zawodzie 16, 
09-981 Warszawa, 
instalacja 
ul. Pryncypalna 
132/134, 
93-373 Łódź

20 01 
35*

Zużyte urządzenia 
elektryczne 
i elektroniczne inne 
niż wymienione 
w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne 
składniki

4,576 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

14 F.H.U. Derewenda, 
Henryk Derewenda, 
ul. Topolowa 1, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

20 01 36 Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione 
w 20 01 21, 
20 01 23 
i 20 01 35

21,537 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

15 Zakład 
ul. Mireckiego, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
Juko Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 1, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

20 01 36 Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione 
w 20 01 21, 
20 01 23 
i 20 01 35

0,570 Zbieranie

16 Remondis 
Elektrorecykling 
Sp. z o.o., 
ul. Zawodzie 16,
09-981 Warszawa, 
instalacja 
ul. Pryncypalna 
132/134, 
93-373 Łódź

20 01 36 Zużyte urządzenia 
elektryczne 
i elektroniczne inne 
niż wymienione w 
20 01 21, 
20 01 23 
i 20 01 35

5,149 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

17 Remondis 
Elektrorecykling 
Sp. z o.o., 
ul. Zawodzie 16, 
09-981 Warszawa, 

20 01 
23*

Zużyte urządzenia 
zawierające freony

3,600 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
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instalacja 
ul. Pryncypalna 
132/134, 
93-373 Łódź

wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

18 Zakład 
ul. Mireckiego, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
Juko Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 1, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

20 01 
23*

Zużyte urządzenia 
zawierające freony

0,650 Zbieranie

19 Zakład 
ul. Mireckiego, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
Juko Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 1, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

15 01 02 Opakowania z 
tworzyw sztucznych

337,110 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

20 Zakład Usług 
Komunalnych „HAK” 
Stanisław  Burczyński 
ul. Próchnika 25, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, instalacja 
ul. Wolska 8, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

15 01 02 Opakowania z 
tworzyw sztucznych

399,700 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

21 PGK Radomsko 
Sp. z o.o. 
Stara Droga 85,
97-500 Radomsko,
ZUOK 
ul. Jeżynowa 40, 
Płoszów 
97-500 Radomsko

15 01 02 Opakowania z 
tworzyw sztucznych

228,600 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

22 Zakład 
Unieszkodliwiania 
odpadów 
w Różannej Gmina 
Opoczno, 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Opoczno 
Sp. z o.o. 
ul. Krótka 1, 
26-300 Opoczno

15 01 02 Opakowania z 
tworzyw sztucznych

18,420 R13 
Magazynowanie 
odpadów 
poprzedzające 
którykolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji R1 – R 
12 (z wyjątkiem 
wstępnego 
magazynowania 
u wytwórcy 
odpadów)

23 Zakład 
ul. Mireckiego, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
Juko Sp. z o.o. 

15 01 07 Opakowania ze szkła 519,870 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
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ul. Topolowa 1, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

24 Zakład Usług 
Komunalnych „HAK” 
Stanisław  Burczyński 
ul. Próchnika 25, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, instalacja 
ul. Wolska 8, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

15 01 07 Opakowania ze szkła 367,200 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

25 PGK Radomsko 
Sp. z o.o. 
Stara Droga 85,
97-500 Radomsko,
ZUOK 
ul. Jeżynowa 40, 
Płoszów, 
97-500 Radomsko

15 01 07 Opakowania ze szkła 198,180 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

26 Zakład 
Unieszkodliwiania 
Odpadów 
w Różannej Gmina 
Opoczno, 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Opoczno 
Sp. z o.o. ul. Krótka 1, 
26-300 Opoczno

15 01 07 Opakowania ze szkła 24,120 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

27 Gumis Sławomir 
Filipczak, 
ul. Długa 49B, 
97-200 Tomaszów 
Mazowiecki

16 01 03 Zużyte opony 12,061 Zbieranie

28 Zakład Usług 
Komunalnych „HAK” 
Stanisław  Burczyński 
,
ul. Próchnika 25, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, instalacja 
ul. Wolska 8, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

20 01 99 Inne niewymienione 
frakcje zbierane 
w sposób selektywny

305,000 R12 (wymiana 
odpadów w celu 
poddania ich 
któremukolwiek 
z procesów 
wymienionych 
w pozycji 
R1-R11)

29 Składowisko Odpadów 
Ruszczyn, 
FB Serwis, 
ul. Wieluńska 50, 
97-360 Kamieńsk

20 02 03 Inne odpady 
nieulegające 
biodegradacji

708,760 D5 (Składowanie 
na składowiskach 
w sposób celowo 
zaprojektowany)

Suma 3392,951
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4.4. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
Odpady o kodzie 19 12 12 - przeznaczone do składowania powstałe po sortowaniu 

odpadów selektywnie odebranych i zebranych w PSZOK oraz powstałe po mechaniczno - 
biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych zostały, zgodnie z ustawą 
o odpadach zagospodarowane w regionie, w którym zostały wytworzone.

Tabela 10. Wykaz instalacji, które zagospodarowały odpady o kodzie 19 12 12 
wytworzone w wyniku sortowania odpadów komunalnych selektywnie odebranych 
i zebranych albo z mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych 
Lp. Nazwa i adres 

instalacji, w której 
zostały wytworzone 
odpady o kodzie               
19 12 12 
przeznaczone do 
składowania                
z odebranych                        
i zebranych                        
z terenu 
gminy/związku 
międzygminnego 
odpadów 
komunalnych

Masa odpadów o 
kodzie 19 12 12 
przeznaczonych 
do składowania 
powstałych po 
sortowaniu 
odpadów  
selektywnie 
odebranych                       
i zebranych (Mg)

Masa odpadów 
o kodzie 19 12 12 
przeznaczonych 
do składowania 
powstałych po 
sortowaniu albo 
mechaniczno-
biologicznym  
przetwarzaniu 
zmieszanych 
odpadów 
komunalnych 
(Mg)

Nazwa i adres składowiska, 
na które przekazano 
odpady o kodzie 19 12 12 
przeznaczone do 
składowania wytworzone 
z odebranych i zebranych 
z ternu gminy/ związku 
międzygminnego odpadów 
komunalnych

1 Zakład/Instalacja 
Przetwarzania 
Odpadów RIPOK, 
Julków gm. 
Skierniewice, 
Eko-Region 
Sp. z o.o. 
ul. Bawełniana 18, 
97-400 Bełchatów

0 1186,472 Zakład/Instalacja 
Przetwarzania 
Odpadów RIPOK, 
Julków gm. 
Skierniewice, 
Eko-Region 
Sp. z o.o. 
ul. Bawełniana 18, 
97-400 Bełchatów

2 Instalacja ZUO
w Różannej 
Opoczno Sp. z o.o., 
ul. Krótka 1, 
26-300 Opoczno

0 211,628 Instalacja ZUO
w Różannej Opoczno 
Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 
26-300 Opoczno

3 Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej 
Radomsko   
Sp. z o.o. Stara 
Droga 85, 
97-500 Radomsko, 
Zakład 
Unieszkodliwiania 
Odpadów 
Komunalnych 
ul. Jeżynowa 40, 
97-500 Radomsko

149,29 1212,880 Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Radomsko   
Sp. z o.o. Stara Droga 85, 
97-500 Radomsko, 
Zakład 
Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych 
ul. Jeżynowa 40, 
97-500 Radomsko
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4 ZGO Aquarium 
Sp. z o.o., 
ul. Katowicka 20, 
96-200 Rawa 
Mazowiecka, 
Zakład 
Gospodarowania 
Odpadami, 
Pukinin 140, 
96-200 Rawa 
Mazowiecka

18,990 33,870 ZGO Aquarium 
Sp. z o.o., 
ul. Katowicka 20, 
96-200 Rawa 
Mazowiecka, Zakład 
Gospodarowania 
Odpadami, Pukinin 140, 
96-200 Rawa 
Mazowiecka

5 Zakład Usług 
Komunalnych 
„HAK” Stanisław  
Burczyński ,
ul. Próchnika 25, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
instalacja 
ul. Wolska 8, 
97-300 Piotrków 
Trybunalski

60,800 0 Suez Polska Sp. z o.o. 
ul. Zawodzie 5, 
02-981 Warszawa, 
składowisko odpadów 
innych niż 
niebezpiecznych 
i obojętnych, Lubochnia 
Górki 68/74, 
97-217 Lubochnia Górki

Suma 229,080 2644,850

5. Możliwości przetwarzania odpadów komunalnych
Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
obowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
-selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie 
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach;
-zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z zasadą bliskości - art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach nakazuje się, aby zmieszane odpady komunalne, odpady zielone 
oraz przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
i z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych były 
przetwarzane na obszarze regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 
wytworzone.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych to zakład 
zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania 
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120.000 mieszkańców, 
spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa 
w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie 
odpadów lub:

 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się 
w całości lub w części do odzysku;

 przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 
wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
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wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach 
odrębnych;

 składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres 
nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do 
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych składa się 
z mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów 
połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesu odzysku, w tym recyklingu, 
odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania. 
Wszystkie odebrane z Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieszane odpady komunalne, 
odpady zielone oraz wytworzone w instalacjach nie będących częścią regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
zostały zagospodarowane zgodnie z zasadą bliskości.

W 2017 r. moce przerobowe regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK) były wystarczające dla zagospodarowania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 
pochodzących z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Strumień zmieszanych odpadów 
komunalnych pochodzących z miasta został zagospodarowany w należących do regionu III 
województwa łódzkiego. Należy zaznaczyć, że wszystkie odebrane i zebrane odpady o kodzie 
20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) w 2017 r. zostały przekazane do RIPOK 
w regionie III województwa łódzkiego.

Tabela 11. Wykaz regionalnych oraz zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych funkcjonujących na terenie regionu III województwa łódzkiego

Funkcjonujące 
regionalne 
instalacje do 
przetwarzania  
odpadów 
komunalnych 
(RIPOK)

Instalacje 
przewidziane do 
zastępczej obsługi 
regionów 
w przypadku gdy 
regionalna instalacja 
uległa awarii lub nie 
może przyjmować 
odpadów z innych 
przyczyn oraz do 
czasu uruchomienia 
regionalnej instalacji 
do przetwarzania 
odpadów 
komunalnych

Lp. Rodzaj regionalnej instalacji

Lokalizacja  
instalacji

Lokalizacja instalacji

Pukinin 
gm. Rawa 
Mazowiecka

Tomaszów Mazowiecki, 
ul. Piaskowa 122

Płoszów 
gm. Radomsko

1 Instalacja do mechaniczno -
biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych 
i wydzielania ze zmieszanych 
odpadów komunalnych frakcji 
nadających się w całości lub w części 
do odzysku. Julków  

gm. Skierniewice

Piotrków Trybunalski, 
ul. 1-Maja 25
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Lubochnia Górki 68/74

Różanna  
gm. Opoczno

Brzeziny ul Łódzka 35

Płoszów 
gm. Radomsko

Pukinin 
gm. Rawa 
Mazowiecka

2 Instalacja do przetwarzania 
selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów oraz 
wytwarzania z nich produktów 
o właściwościach nawozowych lub 
środków wspomagających uprawę 
roślin, spełniającego wymagania 
określone w przepisach odrębnych 
lub materiału po procesie 
kompostowania lub fermentacji 
dopuszczonego do odzysku 
w procesie R 10, spełniającego 
wymagania określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 
ustawy o odpadach.

Julków 
gm. Skierniewice

Różanna
gm. Opoczno

Koluszki
Lubochnia Górki 
68/74

Różanna, 
gm. Opoczno

Pukinin 
gm. Rawa Mazowiecka

3 Instalacja do składowania odpadów 
powstających w procesie 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych 
o pojemności pozwalającej na 
przyjmowanie przez okres nie 
krótszy niż 15 lat odpadów 
w ilości nie mniejszej niż powstająca 
w instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów.

Julków
gm. Skierniewice

Płoszów gm. Radomsko

6. Poziomy recyklingu
Zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są 

zobowiązane osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku oraz poziom ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania.

Tabela 12. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła(%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Wymagany 
do osiągnięcia
poziom 12 14 16 18 20 30 40 50
Osiągnięty 
poziom przez 
miasto

20,62 33,97 39,44 27,43 27,41
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w 2017 r. wynosił 27,41% przy minimalnym wymaganym prawem 20 %.

Tabela 13. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (%)
Rok 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019  2020 
Wymagany 
do osiągnięcia
poziom 36 38 40 42 45 50 60 70
Osiągnięty 
poziom przez 
miasto

98,84 100 100 100 84,44

Poziomy do osiągniecia w poszczególnych latach, sposób obliczania poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
oraz  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 
innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe został określony 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych 

Tabela 14. Wymagane poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. (%)

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, sposób obliczania poziomu ograniczania 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, został 
określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów.

Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dopuszczalny poziom masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do 
składowania 
w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych 
w 1995 r. (%)

50 50 50 45 45 40 40 35

Osiągnięty poziom przez 
miasto

22,46 12,51 12,44 10,78 6,44
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Tabela 15. Masa odpadów komunalnych poddanych recyklingowi i przygotowanych do 
ponownego użycia
Kod odebranych 
przygotowanych do 
ponownego użycia 
i poddanych 
recyklingowi

Rodzaj odebranych 
przygotowanych do 
ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi

Masa odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia 
i poddanych recyklingowi (Mg)

15 01 01 Opakowania z papieru 
i tektury

751,689

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

808,495

15 01 04 Opakowania z metali 21,035
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 4,002
15 01 07 Opakowania ze szkła 1098,939
19 12 01 Papier i tektura 0,007
Razem 2684,167

Łączna masa: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi 
i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odebranych i zebranych 
w PSZOK odpadów komunalnych oraz surowców odzyskanych w regionalnych instalacjach do 
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych z odpadów 
o kodzie 20 01 03 z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wynosiła 2684,167 Mg.

Tabela 16. Masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami 
komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym 
procesom odzysku 

Kod 
odebranych 
odpadów

Rodzaj odpadu Masa odpadów budowlanych
i rozbiórkowych będących 
odpadami komunalnymi 
przygotowanych do 
ponownego użycia, 
poddanych recyklingowi 
i innym procesom odzysku 
(Mg)

Sposób 
zagospodarowania 
odpadów 
komunalnych

17 01 07 Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06

134,460 R5 (Recykling lub 
odzysk innych 
materiałów 
nieorganicznych)

17 01 07 Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06

24,853 Zbieranie

Suma 159,313
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Łączna masa zebranych w PSZOK odpadów budowlanych i remontowych innych niż 
niebezpieczne stanowiła 159,313 Mg, natomiast łączna masa ww. odpadów poddanych 
recyklingowi lub odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie wynosiła 
134,460 Mg.

7. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych 
w 2017 r. dla Piotrkowa Trybunalskiego wynosiły 6.720.496,92 zł, natomiast koszty 
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 
7.762.297,62 zł.

8. Liczba mieszkańców 
Na dzień 31.12.2017 r., na terenie Piotrkowa Trybunalskiego zameldowanych było 

72240 mieszkańców. Liczba mieszkańców zameldowanych została określona przez Referat 
Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
W 2017 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostało objętych 
61302 mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Liczba mieszkańców, którzy zbierają 
odpady komunalne w sposób selektywny wynosiła 58300 mieszkańców natomiast, tych 
którzy zbierają odpady w sposób nieselektywny to 3002.
Ww. dane ustalono na podstawie programu Odpady w Gminie.

Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a zamieszkujących w granicach 
administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wynika z tego, że wielu studentów 
i uczniów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja 
dotyczy osób czynnych zawodowo, które ze względu na wykonywaną pracę zamieszkują 
poza miastem.

Tabela 17. Liczba mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Rok Liczba 

mieszkańców 
zameldowanych
(dane na dzień 
31 grudnia)

Liczba 
mieszkańców 
objętych 
gminnym 
systemem 
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi
(dane na dzień 
31 grudnia)

Liczba 
mieszkańców 
zbierających 
odpady 
selektywnie 
(dane na dzień 
31 grudnia)

Liczba 
mieszkańców 
zbierających 
odpady 
nieselektywnie
(dane na dzień 
31 grudnia)

2014 75589 63857 54223 9624
2015 74583 62777 59054 3723
2016 73400 62239 58778 3461
2017 72240 61302 58300 3002
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Wykres 5. Struktura sposobu gromadzenia odpadów komunalnych przez mieszkańców 
w 2017 roku.

95%

5%

mieszkańcy segregujacy odpady komunalne mieszkańcy niesegregujacy odpadów komunalnych

Na podstawie złożonych deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych można określić jaki 
procent mieszkańców segreguje odpady komunalne. Z powyższego wykresu wynika, 
że 95,10% zadeklarowało selektywny sposób gromadzenia odpadów, natomiast tylko 4,90% 
nieselektywny sposób gromadzenia odpadów.

9. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o której mowa 
w art. 6 ust 1 w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa 
w art. 6 ust. 6-12
W myśl art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art.5 ust. 1 pkt 3b, 
są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 
przez gminną jednostkę organizacyjna lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym 
mowa w art. 9b ust. 2 – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
W 2017 r. nie wystąpiły przesłanki do podejmowania działań, o których mowa
w art. 6 ust. 6-12.

10. Potrzeby inwestycyjne
Z przyczyn ekonomicznych wstrzymano inwestycje budowy Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów.

11.Edukacja ekologiczna
W 2017r. gmina prowadziła działania informacyjne i edukacyjne w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach ww. edukacji ekologicznej 
w piotrkowskich przedszkolach samorządowych zostały przeprowadzone pogadanki na temat 
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prawidłowego segregowania odpadów komunalnych. W trakcie spotkań przedszkolaki 
poznały zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz otrzymały książeczkę edukacyjną – bajkę „Piotruś segreguje odpady”. 
Ponadto zostały zorganizowane ekologiczne przedstawienia teatralne dla uczniów klas I-III  
szkół podstawowych. Przedstawienie miało charakter bajki o tematyce ekologicznej – 
przypominającej zasady segregacji odpadów i właściwego gospodarowania odpadami. 
Mieszkańcy miasta na bieżąco są informowani o prawidłowych sposobach segregacji 
odpadów komunalnych (np. w trakcie wizyty w urzędzie, w rozmowach telefonicznych, 
podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych). Ponadto na workach na segregowane 
odpady komunalne oraz harmonogramach odbioru odpadów umieszczone zostały informacje 
w jaki sposób należy segregować odpady. 

12. Podsumowanie i wnioski
W 2017 r. gmina objęła wszystkich mieszkańców miasta systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  Miasto do realizacji  odbioru odpadów komunalnych wyłoniło 
w drodze przetargu publicznego 3 firmy świadczące ww. usługi, po jednej w każdym 
sektorze. 
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi miasto prowadziło system 
gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z wytycznymi ujętymi w Planie 
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Województwa Łódzkiego.
Moc przerobowa regionalnych instalacji była wystarczająca do zagospodarowania całego 
strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych w tym ulegających 
biodegradacji  odebranych w 2017 r.
Priorytetowym zadaniem dla miasta na następne lata jest dalszy rozwój selektywnej zbiórki, 
działań informacyjnych oraz edukacji ekologicznej mającej na celu propagowanie 
selektywnego zbierania odpadów, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, przybliżenia 
korzyści jakie niesie dla środowiska odzysk, w tym recykling, edukację ekologiczną 
promującą zapobieganie powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie z nimi.

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami można stwierdzić, że 
system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piotrkowa funkcjonuje 
prawidłowo, świadczą o tym m.in. osiągnięte w 2017 r. wskaźniki recyklingu oraz poziom 
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania: 

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyniósł 27,41 %.
Wymagany poziom (20%) dla 2017 roku został osiągnięty.

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 84,40%. 
Wymagany poziom (42%) dla 2017 roku został osiągnięty. Obecny poziom 
z dużym marginesem zapewnia spełnienie przyszłych wymogów.

3. Poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania wynosił 6,44%, tym samym poziom kształtuje się 
znacznie poniżej dopuszczalnego progu 45% dla 2017 r.- wymagany poziom został 
osiągnięty.
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13. Słownik pojęć
Odpad - to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się lub do których 
pozbycia jest obowiązany;
Odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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; 
zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli 
zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich 
właściwości;
Odpady zielone - to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących 
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, 
z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;
Bioodpady - to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze 
i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, 
jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność;
Gospodarowanie odpadami - to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie 
z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami 
unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów 
lub pośrednika w obrocie odpadami;
Gospodarka odpadami - to wytwarzanie i gospodarowanie odpadami;
Odpady ulegające biodegradacji - to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
Odzysk - to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły 
użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym 
przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są 
przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;
Recykling - to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, 
materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach: obejmuje to 
ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje 
odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiał, które mają być wykorzystywane 
jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;
Selektywne zbieranie - to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu 
ułatwienia  specyficznego przetwarzania, obejmujące jedynie odpady charakteryzujące się 
takimi właściwościami i takimi cechami;
Przetwarzanie - to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 
poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;
Unieszkodliwianie odpadów - to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym 
skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii;
Zbieranie odpadów - to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 
przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru 
i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe 
magazynowanie odpadów;
Przygotowanie do ponownego użycia - to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu 
lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się 
odpadami, są przygotowane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez 
jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;
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Wytwórca odpadów - to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie 
odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy kto przeprowadza wstępna obróbkę, 
mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; 
wytwórca odpadów w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest 
podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;
Zapobieganie powstawaniu odpadów - rozumie się przez środki zastosowane w odniesieniu 
do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:

a) ilość odpadów w tym również ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego 
używania produktu,

b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,
c) zawartość substancji w produkcie lub materiale.
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