Proiekt
zdnia .....................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

2020 r.

w sprawie ustalenia szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug vv zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^
mieszkaricy, w zamian za uiszczonq oplat^
Na podstavvie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marea 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porz^dku wgminach (Dz. U. z2019 r. poz. 2010, poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i 875), po
zasi^gni^ciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala. co nast^puje:
§ 1. Uchwala okresla:
1) rodzaje odbieranych odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych;
2) cz^stotliwosc odebrania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych;
3) sposob swiadczenia uslug przez punkty selektywnego zbierania odpadow komunalnych;
4) tryb i sposob zglaszania przez wlascicieli nieruchomosci przypadkow niewlasciwego swiadczenia uslug przez
przedsi$biorc$ odbieraj^cego odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci lub przez prowadzqcego punkt
selektywnego zbierania odpadow komunalnych.
§ 2. Odpady komunalne sg odbierane od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych jako:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) segregowane odpady komunalne:
a) papier,
b)szklo,
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe i metale,
d) bioodpady stanowi^ce odpady komunalne.
§ 3. Ustala si? cz?stotliwosc odbioru odpadow komunalnych:
1) z terenow zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niz:
a) odpady zmieszane i bioodpady - raz na dwa tygodnie,
b) odpady selektywne: papier, szklo i tworzywa sztuczne - raz na cztery tygodnie,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprz?t elektryezny i elektroniezny oraz tekstylia - raz na
cztery miesi^ce;
2) z terenow zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niz:
a) odpady zmieszane i bioodpady - dwa razy w tygodniu ,
b) odpady selektywne: papier, szklo i tworzywa sztuczne - raz w tygodniu, w okresie kwiecieh-wrzesieh
- dwa razy w tygodniu,
c)) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprz?t elektryezny i elektroniezny oraz tekstylia - raz na
miesi^c.
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3. W miesi^cu lutym (termin wskazany w harmonogramie), sq odbierane drzewka swi^teczne (choinki).
4. Terminy odbiorow odpadow komunalnych odbyvvaj^ si? zgodnie z podanym wczesniej harmonogramem.
5. Odpady komunalne wymienione vv § 2 odbierane b?dq spod nieruchomosci od godz. 6.00 rano.
§ 4. 1. Wlasciciele nieruchomosci zamieszkaiych poza ustalonym harmonogramem, mogq dodatkowo,
samodzielnie i bezplatnie dostarczac zebrane selektywnie odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania
odpadow komunalnych (PSZOK).
2. W PSZOK. znajdujtjcym si? na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustawia si? oznakowane pojemniki
dla poszczegolnych rodzajow odpadow.
3. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomosci lokalizacj? PSZOK
na stronie internetowej Urz?du Miasta.
4. Sposob swiadczenia usfug przez PSZOK okresla Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stanowiqcy zal^cznik do uchwaly.
§ 5. 1. Wiasciciele nieruchomosci mog^ zglaszac przypadki niewlasciwego swiadczenia ustug przez
przedsi?biorc? odbieraj^cego odpady komunalne lub przez prowadz^cego punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych w jeden z nast?puj^cych sposobow:
1) osobiscie w siedzibie Urz?du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28,
2) telefonicznie pod nr telefonu Urz?du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
3) za posrednictwem poczty elektronicznej: e-urzad@piotrkow.pl ,
4) pisemnie na adres Urz?du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Zgioszenia przez wlascicieli nieruchomosci przypadkow okreslonych w ust. 1 powinny nastqpic do godz.
13.00 nast?pnego dnia roboczego, po dacie odbioru wynikaj^cego z harmonogramu lub po dniu dostarczenia
odpadow do PSZOK.
3. Reklamacja powinna zawierac adres nieruchomosci, ktorej dotyczy, dane adresowe osoby, od ktorej
pochodzi oraz termin i opis niewlasciwego swiadczenia uslugi.
4. Jezeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszqcego lub numeru telefonu i rozpatrujqcy nie ma mozliwosci
ustalenia adresu reklamuj^cego na podstawie posiadanych danych, reklamacj? pozostawia si? bez odpowiedzi.
5. Wszystkie wnoszone reklamacje sq rozpatrywane bez zb?dnej zwloki, nie pozniej niz w terminie 30 dni od
daty zlozenia.
6. Odpowiedz na zlozon^ reklamacj? jest przekazywane w takiej samej formie, w jakiej zostala zlozona chyba,
ze skladaj^cy reklamacje okresli inny sposob, udzielenia odpowiedzi, wybrany sposrod tych okreslonych w ust. 1.
§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 7. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly tracq moc uchwaly:
1) Nr XXXV/434/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia
szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkahcy, w zamian za uiszczonq oplat?
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 1311);
2) Nr IV/750/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyj?cia
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
§ 8. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie
z dniem 31 grudnia 2020 r.

iNSfpEKTOR

'M
Justyna Krdlitcowska

KIE

M/NIK

Referatu G j^odarovvania
Odpadami) Comlinalnymi
D6roj6 (dsterska

Id: 5E58601A-3418-4E37-8F0C-BA037Cd E9567. Projekt

HADCAPRAWNfY
Gi

\N\CEPR'
PioUKc

mENT MIASTA
Trybuna'&kseso

lam Kzrrewnik
Strona 2

Zat^cznik do uchwaly Nr..................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia.

2020 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Postanowienia ogolne
§1.1. Regulamin okresla sposob swiadczenia uslug przez Punkt Selektyvvnego Zbierania Odpadovv
Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwanego dalej PSZOK.
2. PSZOK
przyjmuje
nieodplatnie
odpady
komunalne
zebrane
w sposob
selektywny,
z nieruchomosei zamieszkalych, wytworzone wyl^cznie przez wlascicieli nieruchomosci, mieszkancow Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego, ktorzy
obj^ci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
i wnosz^ oplat? z tego tytulu na rzecz gminy.
3. PSZOK czynny jest: wtorek 9:00-17:00, czwartek 9:00-17:00, sobota 10:00-15:00
ustawowo wolnych od pracy.

zwyj^tkiem dni

Procedura przyj^cia odpadow
§2. 1. Przyj^cia odpadow dokonuje upowazniony pracownik PSZOK, ktory po okazaniu przez wlasciciela
nieruchomosci, mieszkahca miasta dokumentu potwierdzaj^cego miejsce zamieszkania lub dokumentu
uprawniaj^cego do wywozu odpadow z danej nieruchomosci zamieszkalej, lub potwierdzenia dokonywania oplat
za odbior odpadow komunalnych i sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych odpadow z wykazem aktualnie
przyjmowanych odpadow, informuje, w ktorym kontenerze nalezy umiescic odpad.
2. Za dokument potwierdzaj^cy miejsce zamieszkania uznaje si?: dovvod osobisty, prawo jazdy, paszport,
umow? najmu mieszkania lub potwierdzenie dokonywania oplat za odbior odpadow komunalnych.
3. Pracownik PSZOK po zweryfikowaniu przedstawionych dokumentow oraz zgodnosci dostarczonych
odpadow sporz^dza potwierdzenie dostarczenia odpadow stanowi^ce zal^cznik nr 1 do Regulaminu PSZOK.
4. Przyj?cie odpadow do PSZOK od podmiotow innych niz wskazanych w§l ust. 2 moze nastqpic na
podstawie upowaznienia do oddania odpadow z danej nieruchomosci w imieniu jej wlasciciela stanowi^cego
zal^cznik nr 2 do Regulaminu PSZOK.
5. Odpady w PSZOK przyjmowane s^ nieodplatnie wg rodzajow:
“ przeterminowane leki,
" zuzyte baterie i akumulatory,
■ zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny,
"odpady niebezpieczne powstaj^ce w gospodarstwie domowym,
"odpady wielkogabarytowe,
"odpady budowlane i rozbiorkowe, pochodz^ce z remontow prowadzonych samodzielnie,
" zuzyte opony,
"odpady ulegaj^ce biodegradacji, w tym zielone,
" opakowania ze szkla.
" papier i tektura,
" tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych
"opakowania wielomaterialowe,
"tekstylia i odziez,
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■ metale,
■odpady niekwalifikujqce si? do odpadow medycznych powstalych w gospodarstvvie domowym wwyniku
przyjmovvania produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczegolnosci igiel i strzykawek.
Opony przyjmowane do PSZOK mogq pochodzic wyi^cznie z rowerow, motorowerow i motocykli,
wozkow oraz z pojazdow samochodowych osobowych, ktore nie 54 wykorzystywane do prowadzenia
dziaialnosci gospodarczej.
Z danej nieruchomosci zamieszkaiej mozna oddac do PSZOK w ci^gu roku kalendarzowego - 4 opony.
Zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny nie moze bye zdekompletowany.
6. W PSZOK nie b?dcj przyjmowane nast?pujqce odpady:
"odpady komunalne zmieszane,
" papa, smola, wata szklana, odpady zawieraj^ce azbest, materialy z pokryc dachowych,
"elementy ogrodzen,
" butle gazowe, gasnice,
"cz?sci pochodz^ce z demontazu pojazdow samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele, elementy
karoserii samochodowej),

“ odpady w opakowaniach cieknqcych,
"odpady wskazuj^ce na zrodio pochodzenia inne niz z gospodarstwa domowego.
7. Odpady, ktore nie sq przyjmowane do PSZOK w ramach oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
nalezy dostarezye do finny posiadajgcej uprawnienia do odbioru danego odpadu, ktora zagospodaruje przekazany
odpad we wlasciwy sposob. Odbior i dalsze zagospodarowanie dostarczonych do finny odpadow odbyvva si?
odplatnie na koszt oddaj^cego odpady.
8. Odpady zawieraj^ce azbest mog^ bye bezplatnie odebrane od mieszkaheow Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego i zutylizowane w ramach realizaeji „Programu usuwania azbestu i wyrobow zawieraj^cych azbest
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2010 - 2032”.
9. Odpady okreslone w § 2 ust. 5 gromadzone b?d^ selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach w sposob bezpieczny dla zdrowia ludzi i srodowiska.
10. W PSZOK przyjmowane 54 odpady budowlane i rozbiorkowe pochodz^ce wyl^cznie z drobnych prac
remontowych lub rozbiorkowych prowadzonych we wtasnym zakresie, niewymagajgcych pozwolenia, zgloszenia
zamiaru budowy lub wykonania robot.
11. W PSZOK nie S4 przyjmowane odpady pochodz^ce z ogrodkow dzialkowych oraz odpady z dzialalnosci
gospodarczej, w stosunku do ktorych stosuje si? odr?bne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
12. Pracownik obsluguj^cy PSZOK odmawia przyj?cia odpadow w przypadku gdy: dostarezone zostaly inne
odpady niz wymienione w §1 ust. 2 lub § 2 ust. 5, odpady zostaly niewlasciwie posegregowane albo ich przyj?cie
zagrazafoby zdrowiu lub zyciu ludzi.
13. Kazde przyj?cie odpadow w PSZOK jest ewidenejonowane przez pracownika obslugi PSZOK.
Obowiijzki mieszkaricow/ wlascicieli nieruchomosci
§ 3. 1. § 3. 1. Dostarczaj^cy odpady ma obowi^zek okazac dokument 0 ktorym mowa w§ 2 ust. 2 lub §
2 ust. 4.
2. Dostarczajcjcy odpady do PSZOK wyraza zgod? na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizaeji
funkejonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. przyjmowania odpadow komunalnych
w PSZOK, zawarte w zalgcznikach nr 1 lub 2 do regulaminu PSZOK. Dane s$ przekazywane kazdorazowo przez
dostarczaj^cego odpady do PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest rownoznaezna
z brakiem mozliwosci przekazania odpadow do PSZOK. Kazda osoba ma prawo dost?pu do swoich danych.

Id: 5E58601A-3418-4E37-8F0C-BA037CDE9567. Projekt

Strona 2

3. Mieszkaniec miasta, wlasciciel nieruchomosci dostarcza odpady do PSZOK wiasnym transportem i na
wlasny koszt.
4. Dostarczajqcy odpady zobowi^zany jest do ich rozladunku we wlasnym zakresie w miejscu wskazanym
przez pracownika PSZOK i pod jego nadzorem.
5. Dostarczone odpady powinny bye posegregowane w sposob umozliwiaj^cy ich selektywne przyj^cie do
PSZOK.
6. Osoby nieletnie mog^ przebywac na terenie PSZOK jedynie pod opiek^ osoby petnoietniej.
7. Osoby przebywaj^ce na terenie PSZOK zobowi^zane s^ do:
“ przestrzegania zaleceh pracownika PSZOK, w szczegolnosci w zakresie miejsca zlozenia odpadow oraz sposobu
poruszania si$ po terenie PSZOK,
■ zachowania porz^dku i czystosci podezas rozladunku odpadow,
"stosowania si? do zasad bezpieczehstwa ruchu drogowego,
“zachowania wymogow bezpieczehstwa i ppoz., w szczegolnosci nie uzywania zrodel otwartego ognia oraz
palenia tytoniu.
Postanowienia koheowe
§4. 1. Wszelkich informaeji o uskigach swiadczonych przez PSZOK udziela jego pracownik w godzinach
pracy PSZOK oraz Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urz?du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Informaeji na temat bezplatnego oddania odpadow zavvieraj^cych azbest, udziela Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urz?du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Regulamin korzystania z PSZOK
http://www.piotrkow.pl
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Zai^cznik Nr 1 do Regulaminu
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) w Piotrkovvie Trybunalskim
Potwierdzenie dostarczenia odpadow

Nr potwierdzenia:

w dniu...................................
Cz^sc A
Osvviadczam, ze dostarczone przeze mnie odpady zostaly wytworzone na nieruchomosci, ktora obj^ta jest
systemem gospodarovvania odpadami oraz za ktort) uiszczam oplat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz Miasta Piotrkow Tiybunalski wynikajqcq ze ztozonej deklaracji.
Jednoczesnie:
1. Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowyeh przez administratora danych Prezydenta Miasta
Piotrkowa Tiybunalskiego z siedzibcj przy Pasazu K. Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim w celu
realizacji funkcjonowania systemu gospodarovvania odpadami komunalnymi tj. (przyjmowania odpadow
komunalnych w PSZOK).
2. Podaj? dane osobowe dobrowolnie i osvviadczam, ze s^ one zgodne z prawdq.
3. Zapoznalem (-am) sie z tresci^ klauzuli informacyjnej, w tym z informacjcj o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowyeh oraz pravvie dost^pu do tresci svvoich danych i prawie ich popravviania jak rowniez
wycofania zgody na ich przetwarzanie w kazdym czasie.
Podpis osoby przekazujqcej odpady

Cz^sc B (wypeinia pracownik PSZOK)
Przekazujqcy odpady:
Imi? i nazwisko wlasciciela
nieruchomosci
Adres nieruchomosci
Lp.

Rodzaj odpadow komunalnych

1
2
3
4
5
6
Podpis pracownika PSZOK

Klauzura informacyjna RODO
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1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrazonej powyzej
jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zsiedzibq: Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow
Trybunalski, tel.: 44 732 77 01, adres e-mail: e.urzad.piotrkow.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urz^dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Pani Anna
Pelka adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl
2. Celem zbierania danych jest potwierdzenie faktycznego zamieszkiwania na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego osob dostarczaj^cych odpady do PSZOK..
3. Przysluguje Pani/Panu prawo dost^pu do tresci danych oraz ich sprostowania, usuni^cia lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zaz^dania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak rowniez
prawo do cofni^cia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urz$du Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezb^dne do ustalenia stanu faktycznego miejsca zamieszkania.
Odmowa podania danych jest rownoznaczna z brakiem mozliwosci oddania odpadow do PSZOK.
5. Dane udost^pnione przez Pani^/Pana nie b^d^ podlegaly udost^pnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych b^d^ tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.
6. Dane udost^pnione przez Pani^/Pana nie b^d^ podlegaly profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do pahstwa trzeciego lub organizacji
mi^dzynarodowej.
8. Dane osobowe b?d^ przechowywane przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt obowi^zuj^cym
w Urz$dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, licztjc od pocz^tku roku nast^puj^cego po roku, w ktorym zostala
wyrazona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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Zal^cznik Nr 2 do Regulaminu
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) w Piotrkowie Trybunalskim

(Miejscovvosc, data)
UPOWAZNIENIE
Ja, nizej podpisany/podpisana:
(imi? i nazwisko)
Zamieszkafy/zamieszkaJa:
(adres nieruchomosci)
UPOWAZNIAM
(imi? i nazwisko/nazwa firmy)
(adres zamieszkania/siedziby)
do oddania w dniu
, w moim imieniu, w PSZOK., wytworzonych na nieruchomosci
znajduj^cej si? na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego nast?puj^cych odpadow:

Ponadto oswiadczam, ze uiszczam oplat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta
Piotrkow Tr>'bunalski wynikajqc^ ze ztozonej deklaracji.
Jednoczesnie:
1. Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z siedzib^ przy Pasazu K. Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim w celu
realizacji funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. (przyjmowania odpadow
komunalnych w PSZOK).
2. Podaj? dane osobowe dobrowolnie i oswiadczam. ze s^ one zgodne z prawdq.
3. Zapoznatem (-am) si? z tresci^ klauzuli informacyjnej, w tym z informacjcj o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dost?pu do tresci swoich danych i prawie ich poprawiania jak rowniez
wycofania zgody na ich przetwarzanie w kazdym czasie.
(Podpis wlasciciela nieruchomosci/zarz^dcy)
Klauzura informacyjna RODO
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1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrazonej powyzej
jest Prezydent Miasta Piotrkovva Trybunalskiego zsiedzibq: Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow
Trybunalski, tel.: 44 732 77 01, adres e-mail: e.urzad.piotrkow.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urz^dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Pani Anna
Pelka adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl
2. Celem zbierania danych jest potwierdzenie faktycznego zamieszkiwania na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego osob dostarczaj^cych odpady do PSZOK.
3. Przysluguje Pani/Panu prawo dost^pu do tresci danych oraz ich sprostowania, usuni^cia lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zazqdania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak rowniez
prawo do cofni^cia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezb^dne do ustalenia stanu faktycznego miejsca zamieszkania.
Odmowa podania danych jest rownoznaczna z brakiem mozliwosci oddania odpadow do PSZOK.
5. Dane udost^pnione przez Pani^/Pana nie b^d^ podlegaly udost^pnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych b?d^ tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.
6. Dane udost^pnione przez Paniq/Pana nie b^d^ podlegaly profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do pahstwa trzeciego lub organizacji
mi^dzynarodowej.
8. Dane osobowe b?d^ przechovvywane przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt obowi^zuj^cym
w Urz$dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, licz^c od pocz^tku roku nast^puj^cego po roku, w ktorym zostala
wyrazona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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UZASADNIENIE

Przedlozony projekt uchwaly uchyla uchwal? Nr XXXV/434/17 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegoiowego sposobu i zakresu
swiadczenia ushig w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkancy, w zamian za uiszczon^ oplat$. Obowiqzek
podj^cia uchwaly wynika z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o iitrzymaniu czystosci
i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Zmiana dotyczy cz^stotliwosci odbioru
odpadow zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej.
Na liczne prosby mieszkahcow miasta oraz wlascicieli nieruchomosci wielorodzinnych zostanie
zwi^kszona ilosc odbiorow odpadow segregowanych z jednego razu w tygodniu do dwoch razy
w tygodniu w okresie kwiecieh-wrzesieh. Glowne argumenty przemawiaj^ce za tym: brak miejsca
i mozliwosci ustawienia wi^kszej ilosci pojemnikow na odpady, z jednej pergoli smietnikowej
korzysta kilka nieruchomosci zabudowy wielorodzinnej sredniowysokiej i wysokiej.
Ponadto

proponuje

si$

zwi^kszyc

odbior

odpadow

wielkogabarytowych

w

zabudowie

wielorodzinnej: z odbioru co 2 miesi^ce do raz na miesi^c. Cz^stsze odbiory odpadow
komunalnych wielkogabarytowych spod nieruchomosci wielorodzinnych pozwoli na zachowanie
wi^kszego porzqdku i czystosci wokol pergoli smietnikowych zlokalizowanych w zabudowie
wielorodzinnej.

Ponadto

w

przedlozonym

projekcie

uchwaly

zostaly

zawarte

zasady

funkcjonowania PSZOK.
KIEROWNIK
Referatu Go )denowania
Odpadami I (feWurfalnymi
Dordta

y\

plot(Kowa^
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Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkow Trybunalski, Aleja 3 Maja 8
Centra la: tel. 44 649-50-63,44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26
www.pis.lodz.pl/piotrkow

e-mail: psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl

Piotrkow Tryb., dn. 02.06.2020r.
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podpis
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 12 ust.l, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Panstwowej Inspekcji
Sanitamej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z pozn zm.), w zwi^zku z art. 4 ust. 1 oraz z art. 6r ust. 3c ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystoSci i porz^dku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010
z pozn zm) oraz art. 123 Kpa, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim

postanawia
pozytywnie zaopiniowac projekty uchwal Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie:
- ustalenia szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na ktorych zamieszkuj^
mieszkaricy, w zamian za uiszczon^ oplat^;
- okreslenia regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego;
stanowi^cych zal^cznik do pisma z dnia 28.05.2020r. znak IGO.6232.41.2020.TE

Uzasadnienie
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim po zapoznaniu si$
z przedmiotowym projektem doszedl do przekonania, ze przyj^te rozwi^zania pozwalaj^ utrzymac wlasciw>’
stan porz^dku i czystoSci na terenie miasta i w zwi^zku z tym postanowil jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje za2alenie.
PansbA/ou/y Powatowy
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vv

'/ipL-.i-f.Kim
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