
Projekt

z dnia  22 sierpnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 
2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zmiany : Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 
379) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1399, zmiana z 2013 r. poz.1593) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala 
co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 
2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale 2 zmienia się treść §3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w dostateczną ilość pojemników 
służących do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z § 5 pkt 1, 2,3 i 4;

2) selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu „u źródła” wytworzonych odpadów 
w chwili ich powstawania na:

a) papier i tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) opakowania ze szkła,

f) odpady biodegradowalne, w tym zielone,

g) tekstylia,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) wielkogabarytowe,

j) zużyte baterie,

k) zużyte opony,

l) przeterminowane leki,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

n) niebezpieczne;

3) odpady o których mowa w pkt. 2 lit. b, c, d mogą być (dopuszcza się) zbierane i odbierane łącznie;

4) odpady o których mowa w pkt. 2 lit. e powinny być odbierane jako odpad szklany;
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5) odpady o których mowa w pktt 2 lit. f powinny być zbierane i odbierane łącznie;

6) odpady o których mowa w pkt. 2 lit.g, h, i będą odbierane tzw. metodą „wystawki” zgodnie z podanym 
wcześniej harmonogramem;

7) odpady o których mowa w pkt. 2 lit. j, k, l, m, n  należy przekazywać bezpośrednio do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady o  których mowa w pkt. 2 lit m mogą pochodzić 
tylko z drobnych prac remontowych lub rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia;

8) przeterminowane leki mieszkańcy będą mogli przekazywać także do ogólnodostępnych pojemników 
zlokalizowanych w aptekach (wykaz aptek dostępny na stronie internetowej Miasta oraz Zarządu Dróg 
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim);

9) odpady o których mowa w pkt. 2 lit n , wytworzone w gospodarstwach domowych, należy rozumieć jako 
odpady zawierające rtęć (np. jarzeniówki), akumulatory, pozostałości farb, tuszy, klejów, 
rozpuszczalników, środków ochrony roślin, nawozów oraz opakowania po tych środkach. Odpady 
przekazywane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą przyjmowane 
nieodpłatnie wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.”;

2) w rozdziale 3 zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na ich 
terenie poprzez:

1) selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów komunalnych przedsiębiorcy zbierającemu odpady 
komunalne zgodnie z zasadami wymienionymi w § 3;

2) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, na terenie 
nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane 
są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub ziemi;

3) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi (prowadzonymi na 
obowiązujących przepisach prawa), wyłącznie pod warunkiem, że:

a) nie dochodzi do zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady gromadzone są 
w urządzeniach do tego przeznaczonych,

b) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich 
nieruchomości.

2. Zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych  
gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić pojemniki wypełnione odpadami w dniu ich odbioru na 
chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem lub dojazdem na teren nieruchomości;

3. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej 
nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań, właściciel nieruchomości obowiązany 
jest do zapewnienia użytkowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie 
sąsiedniej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem poprzez zawarcie stosownej umowy.

4. Właściciel nieruchomości może wystawić pojemniki (worki) wypełnione odpadami na 24h przed 
planowanym odbiorem.”;

3) w rozdziale 4 w §6 ust.1 wykreśla się słowo „mokrych”;

4) w rozdziale 5 zmienia się treść § 9 ust.2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju 
wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

1) dwa razy w tygodniu dla budynków wielorodzinnych, odpady zmieszane i biodegradowalne w tym 
zielone;

2) raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych odpady zebrane w sposób selektywny;

3) raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych, odpady zmieszane i biodegradowalne w tym 
zielone;
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4) raz na cztery tygodnie dla budynków jednorodzinnych, odpady zebrane w sposób selektywny;

5) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz tekstylia, 
odbywać się będzie w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa miesiące zgodnie z podanym wcześniej 
harmonogramem. Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców samodzielnie do Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bezpłatnie;

6) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz tekstylia, 
odbywać się będzie w zabudowie jednorodzinnej raz na cztery miesiące zgodnie z podanym wcześniej 
harmonogramem. Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców samodzielnie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bezpłatnie;

7) w miesiącu styczniu będzie zorganizowany odbiór drzewek świątecznych (choinek) zgodnie z podanym 
wcześniej harmonogramem.”.

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

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2015 roku.
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego. Precyzuje obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie. Podaje rozwiązania odnośnie
sposobu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W projekcie zostały uwzględnione wszystkie uwagi ZDiUM związane z rocznym funkcjonowaniem nowego
systemu funkcjonowaniaodbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Powiatowego Inspektor Sanitarnego
w Piotrkowie Trybunalskim.

Id: B10AD147-0FA7-4083-89CD-300266CAA39B. Projekt Strona 1




