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z dnia  6 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 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 2016 r. poz. 466, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 250, poz. 1250, poz. 1920 
oraz poz. 1020), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie 
Trybunalskim, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/238/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 
2015 roku w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, zmienionej uchwałą nr XVIII/255/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 stycznia 
2016 roku oraz uchwałą nr XXVII/362/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2016 
roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przeterminowane leki mieszkańcy będą mogli przekazywać także do ogólnodostępnych pojemników 
zlokalizowanych w aptekach (wykaz aptek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego)”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odpady komunalne selektywne i zmieszane są odbierane od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, przedstawionym przez 
podmiot uprawniony i zaakceptowanym przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 maja 2017 r.

Id: 74F5A7EF-FB96-4CBD-B4C2-339D78717B45. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (II FPS 3/16) wyjaśniającą:
„Czy na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy
jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 u.s.g. do załatwiania spraw dotyczących opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy też przepis art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) w związku z art. 143 §1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) stoi na
przeszkodzie do podjęcia przez radę gminy uchwały o udzieleniu takiego upoważnienia?”.
W podjętej uchwale uznano, że w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepis art.
6q ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 250 ze zm.) wyłącza stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.), a dokonana w uchwale wykładnia wiąże od dnia jej podjęcia.
Oznacza to, że wykonywanie zadań z zakresu ustalania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, a także przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłat przez osoby niebędące
pracownikami urzędu gminy, np. przez pracowników lub organy spółek komunalnych, z powołaniem się na
przepisy art. 39 u.s.g., jest niedopuszczalne.
Rady gminy zobowiązane zostały do zmiany w rozsądnym terminie podjętych uchwał w celu uwzględnienia
w nich stanowiska zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Biorąc powyższe pod uwagę, należało dostosować obowiązujące uchwały Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego do przyjętej uchwałą NSA wykładni przepisów (zastępuje się nazwę jednostki Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zwrotem Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).
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