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Pan Marian Btaszczyhski 

Przewodnicz^cy Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego

W zat^czeniu przekazuj^ na r^ce Pana Przewodnicz^cego 

odpowiedz na interpelacj^ z dnia 28.07.2020 r. radnego Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego Pana Jana Dziemdziory w sprawie plagi 

szczurow, ktorej siedliskiem s^ kanaty kanalizacji sanitarnej i smietnik 

usytuowany pomi^dzy blokami przy ul. todzkiej 39 i 37 oraz ul. Topolowej 

w Piotrkowie Trybunalskim w Piotrkowie Trybunalskim, a takze w sprawie 

gospodarki odpadami.
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DRM.0003.117.2020

Odpowiedz na interpelacj^ Radnego

Interpelacja Radnego Jana Dziemdziory z sesji Rady Miasta z dnia 28 lipca 2020 r.

Tresc interpelacji: w sprawie plagi szczurow, ktorych siedliskiem sq kanaly 
kanalizacji sanitarnej i smietnik usytuowany pomi^dzy blokami przy ul. todzkiej 39 
i 37 oraz ul. Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim, a takze w sprawie gospodarki 
odpadami._________________________________________________________

Tresc odpowiedzi:
W odpowiedzi na Pahsk^ interpelacja z dnia 28 lipca 2020 r. przekazujemy 

ponizsze informacje.
Pismem z sierpnia 2020 r. zwrocilismy si§ do Piotrkowskich Wodociqgow 

i Kanalizacji Sp. z o.o. o przeprowadzenie kompleksowego przegl^du sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej w obr^bie blokow przy ul. todzkiej 39 i 37 oraz placu zabaw 
i drogi osiedlowej prowadz^cej od ul. Topolowej do zespotu garazy pod k^tem 
wyst^powania gryzoni oraz podj^cie skutecznych dziatah w celu ich wyeliminowania. 
Wyst^pilismy rowniez do Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o. 
o informacje czy powyzszy problem byt juz wczesniej zgtaszany przez mieszkahcow 
blokow znajduj^cych si^ w obr^bie wspomnianej pergoli smietnikowe oraz 
o ewentualne przeprowadzenie jej deratyzacji.
Po otrzymaniu stanowiska spotki PWiK oraz TBS udzielimy uzupetniaj^ce odpowiedzi.

W sprawie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach, wtasciciele 
nieruchomosci zapewniaj^ utrzymanie czystosci i porz^dku m. in. poprzez 
wyposazenie nieruchomosci w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadow komunalnych. Obowi^zkiem zarz^dcy nieruchomosci jest zapewnienie 
odpowiedniej ilosci prawidtowo oznakowanych pojemnikow na odpady komunalne 
segregowane oraz zmieszane.

W kwestii zalegajqcych odpadow wielkogabarytowych informuj§, ze problem 
zalegaj^cych pod pergolami odpadow wielkogabarytowych dotyczy gtownie 
nieruchomosci wielorodzinnych. Mieszkahcy ww. nieruchomosci nie stosujq si§ do 
obowi^zuj^cego harmonogramu odbioru odpadow i wystawiaj^ ww. odpady 
notorycznie nie zwazaj^c uwagi na termin ich odbioru. Informacje o zblizajqcym si§ 
terminie odbioru odpadow wielkogabarytowych umieszczane s^ kazdorazowo przez 
zarz^dcow nieruchomosci w miejscach dost^pnych dla mieszkahcow nieruchomosci 
tj. klatki schodowe, bramy, wejscia do budynku, skrzynki na informacje itp. Ponadto 
informujQ, ze mieszkahcy miasta mog^ samodzielnie i bezptatnie dostarczac ww. 
odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych, ktory znajduje si$ 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 (teren Elekrociepfowni) i czynny jest w 
nast^puj^cych dniach i godzinach: wtorek 9:00 - 17:00, czwartek 9:00 - 17:00, sobota 
10:00 - 15:00. W przypadku, gdy mieszkahcy zabudowy wielorodzinnej wystawiajq 
odpady wielkogabarytowe koto pergoli smietnikowych poza terminem ich odbioru lub



nie dostarczaj^ ich samodzielnie i bezptatnie do PSZOK, to zarz^dca terenu ma 
obowiqzek usunqc odpady na koszt mieszkahcow tej nieruchomosci czy wspolnoty.

W nawi^zaniu do spotkania, ktore odbyto si^ w dniu 5 lutego w siedzibie TBS 
z przedstawicielami wspolnot mieszkaniowych, w sprawie odbioru odpadow 
komunalnych informuj§, ze umowy na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadow 
komunalnych odebranych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z nieruchomosci, 
na ktorych zamieszkujq w cafosci lub czpsciowo mieszkahc/ obowiqzujq do dnia do 
31.12.2020r. Zmiana cz^stotliwosci odbioru odpadow nastqpi od 01 stycznia 2021 
roku po podj$ciu stosownych uchwat przez Rad§ Miasta oraz podpisaniu kolejnych 
umow z przedsi^biorcami realizuj^cymi umowy na odbior i zagospodarowanie 
odpadow komunalnych. Jednoczesnie nadmieniam, ze uwagi i wnioski mieszkahcow 
przedstawione podczas spotkania b^d^ w pewnej cz§sci wzi§te pod uwag§. 
W zwi^zku z powyzszym;
- cz^stotliwosc odbioru odpadow komunalnych zbieranych selektywnie b§dzie 
zwi^kszona do 2 razy w tygodniu w okresie kwiecieh - wrzesieh,
- cz^stotliwosc odbioru odpadow wielkogabarytowych b^dzie odbywat si^ nie rzadziej 
niz raz w miesi^cu,
- wyposazenie nieruchomosci w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadow 
komunalnych, utrzymanie tych pojemnikow w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porz^dkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porz^dkowym miejsc gromadzenia odpadow nadal b§dzie obowiqzkiem wtasciciela 
nieruchomosci.
Nalezy miec na uwadze, ze wprowadzenie do obowi^zuj^cych umow zmian 
dotycz^cych zwi^kszenia cz^stotliwosci odbioru odpadow z pewnosci^ wptynie na 
wzrost ceny za ustugi, co z kolei przedtozy si^ na zwi^kszenie optat wnoszonych przez 
mieszkahcow miasta za odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych.

Jednoczesnie nadmieniam, ze ulotki dotycz^ce prawidtowej segregacji 
odpadow komunalnych oraz funkcjonowania PSZOK (punktu selektywnego zbierania 
odpadow komunalnych) s^ dost^pne w punktach informacyjnych Urz§du Miasta. 
Ponadto zarz^dcy nieruchomosci mog^ zgtosic si$ do Referatu Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi przy ul. Szkolnej 28 w celu otrzymania odpowiedniej ilosci 
ulotek, ktore nast^pnie przekaz^ mieszkahcom zabudowy wielorodzinnej.
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