
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 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. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz 
art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązujący na 
terenie Miasta Piotrków Trybunalski.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na 
terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 

z dniem 01.01.2018 r.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

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

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwanego dalej PSZOK.

2. W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne powstające na nieruchomościach 
zamieszkałych lub okresowo zamieszkałych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. PSZOK czynny jest: wtorek 9:00-17:00, czwartek 9:00-17:00, sobota 10:00-15:00 z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

Procedura przyjęcia odpadów

§ 2. 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, który po sprawdzeniu zgodności 
dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, waży je, następnie informuje, w którym 
kontenerze należy umieścić odpad.

2. Odpady w PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie wg rodzajów:

- przeterminowane leki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie,

- zużyte opony,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,

- opakowania ze szkła,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,

- opakowania wielomateriałowe,

- tekstylia,

- metale.

3. Odpady określone w § 2 ust. 2 gromadzone będą selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 
oznakowanych pojemnikach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

4. Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą zawierać azbestu oraz nie mogą być zanieczyszczone. 
Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych mają być nieuszkodzone.

5. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjmowanych odpadów od mieszkańców zawierający: adres 
nieruchomości, dane osoby przekazującej odpady i numer dokumentu tożsamości, datę wydania oraz organ 
wydający, kod odpadu, nazwę odpadu, masę odpadu, datę przyjęcia oraz sposób dalszego ich zagospodarowania.
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6. Odpady są odbierane nieodpłatnie po okazaniu pracownikowi PSZOK dokumentu potwierdzającego miejsce 
zamieszkania/zameldowania. Za wystarczający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania można uznać: 
dowód osobisty, prawo jazdy, paszport oraz umowę najmu mieszkania lub potwierdzenie dokonywania opłat za 
odbiór odpadów komunalnych.

7. W PSZOK  będą przyjmowane odpady  wymienione w § 2 ust. 2 pochodzące z nieruchomości 
zamieszkałych lub okresowo zamieszkałych.

8. W PSZOK   nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane powstające na nieruchomościach 
zamieszkałych lub okresowo zamieszkałych, odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
odpady z ogródków działkowych.

9. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, tylko jeśli przyjęcie byłoby sprzeczne 
z przepisami prawa oraz mogłoby  zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. Należy jednak podać podstawę prawną 
nieprzyjęcia odpadu oraz powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej notatki.

Obowiązki mieszkańców/ właścicieli nieruchomości

§ 3. 1. Dostarczający odpady ma obowiązek okazać dokument potwierdzający miejsce 
zamieszkania/zameldowania, o którym mowa w § 2 ust. 6.

2. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym 
przez pracownika PSZOK i pod jego nadzorem.

3. Dostarczone odpady powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie na 
PSZOK.

4. Osoby przebywające na terenie PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zaleceń obsługi Punktu oraz 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia oraz palenia tytoniu.

Postanowienia końcowe

§ 4. 1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu oraz Urząd Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej www.piotrkow.pl 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY 

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

Id: 1E7B32AD-2556-4C47-996B-469D58C2705C. Projekt Strona 2

http://www.piotrkow.pl/


Uzasadnienie

Na podstawie art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935), w związku
z art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920), Miasto Piotrków Trybunalski zobowiązane jest do
utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowiącego jeden z elementów
funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W celu ustalenia warunków prawidłowego funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Piotrków Trybunalski, konieczne jest określenie
szczegółowych zasad działania przedmiotowego PSZOK.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w naszym mieście jest zasadne.
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