
Projekt

z dnia  20 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2013 r.

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. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, zmiany z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. 
Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 poz. 
1271, Nr 162 poz. 1568, Nr 214 poz. 1806, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, 
Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153 ) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych według podziału na: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) segregowane odpady komunalne. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór maksymalnie 0,5 Mg rocznie odpadów 
wymienionych w ust. 1 od jednego mieszkańca zamieszkującego w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym. 

§ 3. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Odpady komunalne dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru: 

1) grupa podstawowa, obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, bez względu na 
ilość zgromadzonych odpadów, do której zalicza się: odpady mokre (zmieszane), odpady ulegające 
biodegradacji, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, szkło oraz papier; 

2) grupa dodatkowa, obejmująca odpady zielone (z ogrodów), odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki i tekstylia. 

3. Właściciel nieruchomości mający zamiar skorzystania z odbioru odpadów z grupy dodatkowej zgłasza 
w miejscu i terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

4. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz w lokalnej prasie terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów 
komunalnych. 
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§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów 
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 

2. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

3. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz 
wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia....................2013 r. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
BUDYNKI  GRUPA 

ODPADÓW  ODPADY  
JEDNORODZINNE  WIELORODZINNE  

ZMIESZANE 
BIODEGRADOWAL

NE 
raz na dwa tygodnie dwa razy na tydzień 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

WIELOMATERIALO
WE 

METAL 
SZKŁO 

TEKSTYLIA 

PODSTAWOW
A  

PAPIER 

raz na 4 tyg. raz na tydzień 

ZIELONE 

raz na 4 tygodnie odbiór z terenu 
nieruchomości w terminie 

określonym w harmonogramie, 
dopuszcza się samodzielne 
dostarczenie do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów 

raz na 4 tygodnie odbiór z terenu 
nieruchomości w terminie 

określonym w harmonogramie, 
dopuszcza się samodzielne 
dostarczenie do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów 

MEBLE I ODPADY 
WIELKOGABARYT

OWE 

raz na rok odbiór z terenu 
nieruchomości , dopuszcza się 
samodzielne dostarczenie do 
punktów selektywnej zbiórki 

odpadów 

raz na rok odbiór z terenu 
nieruchomości , dopuszcza się 
samodzielne dostarczenie do 
punktów selektywnej zbiórki 

odpadów 
ODPADY 

ELEKTRYCZNE 
I ELEKTRONICZNE 

BATERIE 
I AKUMULATORY 

raz na pół roku odbiór z terenu 
nieruchomości , dopuszcza się 
samodzielne dostarczenie do 
punktów selektywnej zbiórki 

odpadów 

raz na pół roku odbiór z terenu 
nieruchomości , dopuszcza się 
samodzielne dostarczenie do 
punktów selektywnej zbiórki 

odpadów 

CHEMIKALIA 

raz na pół roku odbiór z terenu 
nieruchomości , dopuszcza się 
samodzielne dostarczenie do 
punktów selektywnej zbiórki 

odpadów 

raz na pół roku odbiór z terenu 
nieruchomości , dopuszcza się 
samodzielne dostarczenie do 
punktów selektywnej zbiórki 

odpadów 

DODATKOWA
  

PRZETERMINOWAN
E LEKI 

raz na pół roku, samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały 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.  

Projekt uchwały szczegółowo określa sposób wykonywania usług w ramach wnoszonej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: 

1. rodzaje i ilość odpadów odbieranych  od właścicieli nieruchomości, 

2. częstotliwość odbierania odpadów, 

3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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