
Projekt

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

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

z dnia .................... 2018 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 2017 r. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422 oraz z 2018 r. poz. 650), 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. 1 należy 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. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XL/515/17 z dnia 

28 czerwca 2017 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2018 r.

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

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt 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 położonych na terenie 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, części z demontażu pojazdów samochodowych osobowych (np. szyby, zderzaki,   
reflektory, fotele)

- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,
- opakowania ze szkła,
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania wielomateriałowe,
- tekstylia,
- metale,
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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 innymi odpadami. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych mają 
być nieuszkodzone.

5. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjmowanych odpadów od 
mieszkańców/właścicieli nieruchomości (rozumie się przez nich także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zawierający: 
kod odpadu, nazwę odpadu, masę odpadu, datę przyjęcia oraz sposób dalszego ich 
zagospodarowania.

6. Odpady są odbierane nieodpłatnie po okazaniu pracownikowi PSZOK dokumentu 
potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania lub uprawnienia do wywozu odpadów 
z danej nieruchomości zamieszkałej. Za dokument potwierdzający miejsce zamieszkania można 
uznać: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport oraz umowę najmu mieszkania lub potwierdzenie 
dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku gdy do PSZOK odpady 
komunalne dostarczane są  przez inne podmioty niż władające nieruchomością – odbiór odpadów 
może nastąpić po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wywozu odpadów 
z danej nieruchomości zamieszkałej.

7. W PSZOK przyjmowane są odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące wyłącznie
z drobnych prac remontowych lub rozbiórkowych prowadzonych we własnym zakresie, 
niewymagających pozwolenia, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

8. W PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne zmieszane powstające na 
nieruchomościach zamieszkałych lub okresowo zamieszkałych, odpady z ogródków działkowych 
oraz odpady z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy 
w zakresie gospodarowania odpadami.

9. Pracownik obsługujący PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku gdy: 
dostarczone zostały inne odpady niż wymienione w §1 ust. 2 lub § 2 ust.2, odpady zostały 
niewłaściwie posegregowane albo ich przyjęcie zagrażałoby zdrowiu lub życiu ludzi.

10. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów do PSZOK, należy powiadomić 
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w formie pisemnej notatki.

Obowiązki mieszkańców/ właścicieli nieruchomości
§ 3. 1. Dostarczający odpady ma obowiązek okazać dokument 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 do 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
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§ 4. 1. Wszelkich informacji o usługach świadczonych przez PSZOK udziela jego pracownik 
w godzinach pracy PSZOK oraz Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urządu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej 
http://www.piotrkow.pl    
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Uzasadnienie

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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 2017 r. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422 oraz z 2018 r. poz. 650),
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.

Z uwagi na pojawiające się wśród właścicieli nieruchomości niejasności i różne interpretacje
dotychczasowych zapisów Regulaminu PSZOK proponuje się wprowadzenie nowego
regulaminu i uchylenie Uchwały Nr XL/515/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
28 czerwca 2017 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W przedstawionym projekcie doprecyzowano kto może dostarczać odpady do PSZOK,
wyjaśniono jaki dokument należy przedstawić w przypadku gdy do PSZOK odpady
komunalne dostarczane są przez podmioty władające nieruchomością , dodano informację
o przyjmowaniu w PSZOK części z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby,
zderzaki, reflektory, fotele) oraz usunięto część danych z rejestru przyjmowanych odpadów
(dot. danych osobowych mieszkańców/właścicieli nieruchomości).

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