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UCHWAŁA NR LI/830/10
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; Nr 153 
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 
1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157 poz.1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008; zmiany: z 2005 r. Nr 
180 poz. 1495; z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008r. Nr 223 poz. 1464, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 
92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278) - Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, kierowników jednostek 
organizacyjnych, a także inne podmioty władające nieruchomościami na podstawie innych tytułów prawnych oraz 
wykonawców robót budowlanych zwanych w treści „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” właścicielami nieruchomości, do przestrzegania postanowień w nim 
zawartych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr LIV/924/06 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasto Piotrków Trybunalski z późn. zm. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta 

Rafał Paweł Czajka 
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Załącznik do Uchwały Nr LI/830/10

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 26 maja 2010 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwany dalej 
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

§ 2. Obowiązki wynikające z Regulaminu dotyczą: właścicieli nieruchomości, kierowników jednostek 
organizacyjnych Miasta, zarządców, użytkowników, innych podmiotów władających nieruchomościami na 
podstawie innych tytułów prawnych, wykonawców robót budowlanych, przedsiębiorców zajmujących się 
odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców zajmujących się 
opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych. 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1)nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi 
stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich 
budynków; 

2)właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 
posiadaczy samoistnych oraz jednostki organizacyjne Miasta i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizowania 
obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku; 

3)najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych 
i użytkowych; 

4)odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

5)odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, 
charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone 
w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

6)odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, a w szczególności odpady kuchenne, odpady roślinne - drewno, 
gałęzie, liście oraz inne pozostałości nie zawierające substancji niebezpiecznych, powstające wskutek 
pielęgnacji i uprawiania terenów zielonych i ogródków przydomowych; 

7)odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania 
wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej 
i opakowania z aluminium wyselekcjonowanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych; 

8)odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów; 

9)odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy 
o odpadach, 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, zużyte opatrunki, przeterminowane lekarstwa i opakowania po 
nich, termometry rtęciowe; 
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10)nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych; 

11)zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

12)chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na 
tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania; 

13)zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane 
w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w celach niehodowlanych; 

14)trwałe znakowanie- rozumie się przez to czynności wykonywane przez lekarza weterynarii, polegające na 
wszczepianiu zwierzętom pod skórę elektronicznego identyfikatora tzw. mikroczipa; 

15)zwierzętach gospodarskich – koniowate – zwierzęta gatunków: koń lub osioł, bydło – zwierzęta gatunków: 
bydło domowe oraz bawoły (Bubalus bubalis), jeleniowate - jeleń lub daniel utrzymywane w warunkach 
fermowych w celu pozyskania mięsa i skór, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe; 

16)zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale pozostawały; 

17)deratyzacji – należy przez to rozumieć odszczurzanie, zorganizowanie tępienie szczurów i myszy. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. Selektywne zbieranie na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczy następujących rodzajów 
odpadów komunalnych: 

1)opakowaniowych (w szczególności: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale); 

2)niebezpiecznych; 

3)baterii i akumulatorów; 

4)zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego; 

5)przeterminowanych leków i opakowań po nich wraz z termometrami rtęciowymi; 

6)wielkogabarytowych; 

7)z remontów; 

8)ulegających biodegradacji. 

§ 5. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać i gromadzić w odrębnym 
urządzeniu oznaczonym w sposób umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju odpady komunalne są w urządzeniu 
gromadzone. 

§ 6. Odpady opakowaniowe należy zbierać i gromadzić w odrębnym urządzeniu oznaczonym w sposób 
umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju odpady są gromadzone. 

§ 7. Odpady komunalne niebezpieczne należy zbierać i gromadzić w odrębnym szczelnym urządzeniu 
oznaczonym w sposób umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju odpady komunalne są w urządzeniu 
gromadzone. 

§ 8. W zabudowie wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać i gromadzić w odrębnym 
urządzeniu oznaczonym w sposób umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju odpady komunalne są w urządzeniu 
gromadzone. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów 
wielkogabarytowych bezpośrednio na chodnikach lub innych miejscach publicznych położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie nieruchomości, z terenu którego dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych 
w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych i może odbywać się tylko 
w dniu ich odbioru. 
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§ 9. Odpady z remontów należy zbierać i gromadzić w odrębnym urządzeniu oznaczonym w sposób 
umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju odpady są w urządzeniu gromadzone. 

§ 10. Odpady roślinne komunalne ulegające biodegradacji można zbierać i gromadzić w przydomowych 
kompostownikach. 

§ 11. W przypadku braku możliwości zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji w przydomowych kompostownikach można zbierać i gromadzić te odpady w odrębnych 
urządzeniach do gromadzenia odpadów oznaczonych w sposób umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju odpady 
komunalne są w urządzeniu gromadzone. 

§ 12. Odpady komunalne odbierane są w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie się z innymi rodzajami 
odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać w terminach określonych w rozdziale 4 Regulaminu 
oraz na każde dodatkowe wezwanie właściciela nieruchomości. Przepis ten stosuje się odpowiednio do odpadów 
komunalnych: opakowaniowych, niebezpiecznych, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, wielkogabarytowych, z remontów oraz ulegających biodegradacji. 

§ 13. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania czystości na przystankach, w przepustach oraz 
przejściach pod mostami i wiaduktami. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń, w tym odchodów zwierząt domowych, z chodników przylegających bezpośrednio do 
nieruchomości i z innych miejsc służących do użytku publicznego: 

1)jeśli zaistniały w godzinach nocnych – w terminie do godziny 7 rano; 

2)jeśli zaistniały w godzinach od 7–22 – w miarę możliwości z częstotliwością umożliwiającą bezpieczny ruch 
pieszych. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powinien być realizowany poprzez: 

1)uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu 
pieszym i pojazdów; 

2)likwidowanie śliskości lodu przy użyciu piasku oraz innych stosownych środków – z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób 
trzecich. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również usuwania nawisów (sopli) lodu i śniegu z okapów, 
rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika. 

5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania odchodów zwierząt domowych z miejsc służących do 
użytku publicznego, w szczególności: skwerów, zieleńców, placów zabaw, boisk szkolnych. 

§ 15. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju 
lub odstojnik. Odprowadzanie tych ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby. Powstałe podczas napraw 
odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 16. Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 
zabrania się: 

1)indywidualnego wywożenia zmieszanych odpadów komunalnych; 

2)wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

3)wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych; 

4)gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, 
substancji toksycznych, żrących, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
wybuchowych, przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, zużytych olejów, resztek farb, 
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej; 
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5)spalania odpadów na terenie nieruchomości; dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych do chwili 
wprowadzenia zorganizowanego systemu selektywnej zbiórki lub odbioru odpadów ulegających biodegradacji; 

6)dokarmiania dziko żyjących gołębi na terenie nieruchomości bez zgody jej właściciela. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 17. Ustala się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1)pojemniki na odpady o pojemności od 60 litrów do 1100 litrów; 

2)pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 60 litrów do 2500 litrów; 

3)kontenery o pojemności od 5 m3 do 10 m3 ; 

4)worki foliowe oznaczone logo przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych; 

5)kosze uliczne o pojemności od 10 litrów do 50 litrów; 

6)inne pojemniki i kontenery. 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych na której mieszkają lub przebywają ludzie mają obowiązek 
wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników o minimalnej pojemności 60 litrów służących do zbierania 
odpadów komunalnych. 

2. Na terenach ogródków działkowych dopuszcza się używania worków foliowych jako głównego opakowania 
do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, na terenie poszczególnych działek. 

3. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić ich 
nieprzepełnianie oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników. 

4. Do określania ilości pojemników należy kierować się średnią ilością odpadów komunalnych wytwarzanych 
przez statystycznego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego w ciągu miesiąca, która wynosi 60 litrów. 

5. Jeżeli na nieruchomości prowadzona jest pełna segregacja (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, metale) 
do określenia ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Piotrkowa 
Trybunalskiego w ciągu miesiąca należy kierować się średnią, która wynosi 30 litrów. 

6. Dla ogródków działkowych określa się średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu miesiąca 
na poziomie 30 litrów na jedną działkę. 

7. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą 
w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki. 

8. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych mają obowiązek bezpłatnego 
dostarczenia oznakowanych worków, właścicielom nieruchomości, z którymi mają zawartą umowę o odbiór 
odpadów komunalnych i którzy zadeklarują chęć prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 19. 1. Pojemniki i kontenery na odpady należy ustawiać: 

1)na utwardzonych placach, w zadaszonych osłonach lub pomieszczeniach ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi 
o ile przepisy prawa budowlanego na to pozwalają; 

2)w wyodrębnionych pomieszczeniach w budynku, posiadających posadzkę; 

3)na utwardzonych placach w budownictwie jednorodzinnym. 

2. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić obowiązujące 
przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

§ 20. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, parki, skwery itp. są 
przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców prowadzących na nich działalność gospodarczą obowiązkowo 
wyposażane w zamocowane kosze uliczne. 

2. Liczba i rozmieszczenie koszy ulicznych uzależniona jest od natężenia ruchu pieszych. 
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3. Liczba koszy ulicznych i częstotliwość odbierania z nich odpadów powinna być tak ustalona aby nie 
powodować ich systematycznego przepełniania i zanieczyszczania przyległego terenu. 

§ 21. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3 powinny być: 

1)utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje 
wykonywane w miarę potrzeb przez właścicieli tych urządzeń; 

2)utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności w zakresie ich szczelności; 

3)oznaczone w sposób trwały, nazwą i numerem telefonu firmy z którą właściciel nieruchomości ma podpisaną 
umowę na odbiór odpadów komunalnych. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 22. 1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości 
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Mieście Piotrkowie Trybunalskim przedstawionym 
przez podmiot uprawniony i zaakceptowanym przez Urząd Miasta. 

2. Odbiór odpadów komunalnych może mieć miejsce wyłącznie na podstawie zawartej pisemnej umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności 
w takim zakresie. 

3. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych, powinna być dostosowana do ilości 
i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: 

1)raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych; 

2)raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych, gdzie nie prowadzona jest segregacja; 

3)raz na cztery tygodnie dla budynków jednorodzinnych gdzie prowadzona jest segregacja; 

4)dwa razy w tygodniu dla placówek handlowych i usługowych, gdzie nie prowadzona jest segregacja; 

5)raz w tygodniu dla placówek handlowych i usługowych, gdzie prowadzona jest segregacja; 

6)raz na sześć tygodni dla budynków jednorodzinnych, w których zamieszkują dwie osoby, gdzie prowadzona jest 
segregacja; 

7)raz na osiem tygodni dla budynków jednorodzinnych, w których zamieszkuje jedna osoba, gdzie prowadzona 
jest segregacja; 

8)raz na cztery tygodnie na terenach ogródków działkowych w okresie od kwietnia do września. 

§ 23. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych i użytkowanych, zobowiązani są do podłączenia 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie później niż rok od dnia przekazania nowo wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej do eksploatacji. W przypadku gdy brak jest sieci kanalizacyjnej obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest wyposażenie jej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, 
odpowiadające wymaganiom odrębnych przepisów prawa. 

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do podpisania umowy 
z przedsiębiorcą, posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, 
nie dopuszczając do przepełnienia się tych urządzeń, gwarantując zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 

§ 24. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do udzielania informacji związanych z odbieraniem odpadów 
komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz okazywanie na żądanie dokumentów potwierdzających 
odbiór upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz funkcjonariuszom Straży 
Miejskiej. 

§ 25. Do wykonywania czynności związanych z egzekwowaniem obowiązków określonych w niniejszym 
regulaminie upoważnia się Straż Miejską. 
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Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na 
składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są 

podmioty uprawnione. 

§ 26. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskują 
zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości. 

§ 27. Uprawniony podmiot posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych obowiązany jest 
składować odpady ulegające biodegradacji w sposób ograniczający masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania (w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.): 

1)do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji; 

2)do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji; 

3)do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji. 

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami 

§ 28. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które nie mogą być poddane 
odzyskowi należy składować na zalegalizowanym składowisku odpadów. 

2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy wywozić do stacji zlewnej. 

3. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym 
zakresie i na własne potrzeby. 

§ 29. 1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązani są 
rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od 
poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny. 

2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do dnia 20 stycznia 
sprawozdania z ilości selektywnie zebranych odpadów z podziałem na rodzaje poszczególnych odpadów, 
odebranych od właścicieli nieruchomości w poprzednim roku kalendarzowym. 

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 30. 1. Osoby utrzymujące lub opiekujące się zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania 
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzęta należy zaopatrzyć w odpowiednie środki 
zabezpieczające, w szczególności: smycze, uprząż lub kaganiec. 

4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej winno odbywać się na zasadach ustalonych przez 
przewoźnika pod warunkiem, że zwierzęta znajdują się w klatce, odpowiedniej uprzęży, na smyczy i w kagańcu 
oraz nie jest to uciążliwe dla innych pasażerów. 

5. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta, wprowadza się obowiązek 
dokonania trwałego oznakowania i rejestracji psów, w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

§ 31. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy: 

1)dokonania oznakowania i rejestracji psa w terminie 30 dni od daty jego nabycia. W przypadku szczeniąt 
obowiązek oznakowania i rejestracji powstaje po ukończeniu przez nie 12 tygodnia życia; 

2)dokonania w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgłoszenia psa oznakowanego przed przystąpieniem 
Piotrkowa Trybunalskiego do programu rejestracji i identyfikacji psów, tj. przed 1 czerwca 2007 roku; 
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3)zgłoszenia w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmiany danych o psie lub właścicielu (np. śmierć 
zwierzęcia, zaginięcie, zmiana właściciela) w terminie 30 dni od daty ich zaistnienia celem aktualizacji w bazie 
danych; 

4)prowadzenia psa w miejscu publicznym na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo 
w nałożonym kagańcu; 

5)systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie; 

6)uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną; 

7)opłacanie opłaty od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie Rada Miasta. 

2. Obowiązkiem właściciela psa jest posiadanie przy sobie jednorazowych torebek foliowych, specjalnych 
pakietów lub innych urządzeń służących do zbierania psich odchodów z miejsc wymienionych w niniejszym 
regulaminie i natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psa w obiektach i na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego. 

3. Nieczystości pozostawione przez psa muszą być umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach, składowanych w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów lub specjalnie do tego celu 
przystosowanych i opisanych pojemnikach. 

4. Psy, których właściciela nie da się ustalić, pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane 
będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Koszty schwytania, 
doprowadzenia i pobytu w schronisku ponosi właściciel psa. 

5. Znakowanie psów, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz psów 
bezpańskich przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, wykonywane będzie nieodpłatnie, 
w wytypowanych lecznicach weterynaryjnych, które zostaną do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy 
lokalnej, mediów. 

6. W przypadkach nieuzasadnionych podejrzeń naruszania przepisów, właściciel psa zobowiązany jest do 
niezwłocznego udokumentowania na żądanie organu kontrolującego faktu rejestracji (oznakowania) psa oraz 
zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. W przypadku braku możliwości przedstawienia stosownych dokumentów 
w trakcie kontroli, właściciel psa, jest zobowiązany do przedstawienia ich w terminie i miejscu określonym przez 
kontrolującego. 

7. Przekazywanie na własny koszt padłych psów i innych zwierząt domowych do specjalistycznej firmy 
zajmującej się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych. 

§ 32. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla utrzymujących 
zwierzęta gospodarskie. 

§ 33. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych zabrania się: 

1)wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej oraz na tereny odbywania się imprez masowych 
oraz innych imprez kościelnych, kulturalnych, sportowych i oświatowych, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów–przewodników; 

2)wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na 
tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miasta; 

3)spuszczania z uwięzi zwierząt na terenach parków, skwerów miejskich i osiedlowych. 

§ 34. Właściciele utrzymujący psy na nieruchomości zobowiązani są przetrzymywać je w warunkach 
uniemożliwiających stwarzanie zagrożenia dla ludzi lub innych zwierząt. W przypadku posiadania psa 
agresywnego należy umieścić na nieruchomości stosowną informację. 

§ 35. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta reguluje odrębna uchwała w sprawie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 

§ 36. Utrzymujący niebezpieczne gady, płazy, ptaki i owady zobowiązani są stworzyć warunki 
uniemożliwiające wydostanie się ich z pomieszczeń dla nich przeznaczonych. Jednocześnie zakazuje się ich 
przenoszenia lub przetrzymywania w miejscach publicznych. 
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Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 37. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 38. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w Piotrkowie Trybunalskim na terenach 
oznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Struktura funkcjonalno-
przestrzenna przyjętego Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r., 
jako tereny: 

1)MŚ – zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska; 

2)MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

3)MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

4)MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami; 

5)MR – zabudowa mieszkaniowa rezydencjalna; 

6)UC – zabudowa usługowa o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

7)U – zabudowa usługowa; 

8)U/MN – zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

9)U/Z – zabudowa usługowa z dużym udziałem zieleni; 

10)US – zabudowa usług specjalnych; 

11)P – zabudowa produkcyjna, składy, magazyny; 

12)UW – koncentracja usług i działalności gospodarczej z dopuszczeniem produkcji na terenach 
wielkopowierzchniowych; 

13)ZP – zieleń parkowa; 

14)ZC – cmentarze; 

15)ZD – ogrody działkowe; 

16)ZL – lasy; 

17)ZLd – dolesienia ; 

18)KS – obsługa komunikacji samochodowej; 

19)KK – obsługa komunikacji kolejowej; 

20)W – urządzenia gospodarki wodnej; 

21)K – urządzenia gospodarki ściekowej; 

22)G – urządzenia gospodarki gazowniczej; 

23)E – urządzenia gospodarki ekektroenergetycznej; 

24)C – urządzenia gospodarki ciepłowniczej. 

2. Ustalony zakaz nie dotyczy gospodarstw rolnych, które w dniu wejście w życie regulaminu już istniały na 
terenach wymienionych w ust. 1. 

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 39. Właściciele budynków wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są do 
przeprowadzania deratyzacji. 

§ 40. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala się na: kwiecień – maj lub sierpień – wrzesień. 
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§ 41. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Prezydent Miasta 
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej 
deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe 

§ 42. 1. Do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu upoważnia się Straż Miejską na zasadach 
określonych w prawie o wykroczeniach. 

2. Do kontroli zapisów Regulaminu upoważnia się pracowników Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Dróg 
i Komunikacji na podstawie stosownych upoważnień Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających korzystanie 
z usług przedsiębiorstw wywozowych (umów na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz dowodów płacenia za takie usługi), przez okres 2 lat. 

4. Kto nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie 
art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 
236 poz. 2008 z późn. zm.). 


