
Proiekt

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

UCHWALA NR....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie okreslenia regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku 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 samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. z2020r. poz. 713) oraz art. 4ust.l, ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (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. Przyjmuje si$ Regulamin utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly tracg moc uchwaly:

1) NR XVII/238/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia ISgrudnia 2015 roku w sprawie okreslenia 
regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego z 2016 r. poz. 728).

2) NR XVIII/255/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 stycznia 2016 roku zmieniaj^c^ uchwal? 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie okreslenia regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 730).

3) NR XXVII/362/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 pazdziernika 2016 roku zmieniaj^c^ 
uchwal? Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie okreslenia regulaminu utrzymania czystosci 
i porz^dku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 4696).

4) NR XXXII/423/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku zmieniaj^c^ uchwal? 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie okreslenia regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 819).

5) NR XXXV/433/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniaj^c^ uchwal? 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie okreslenia regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 1310).

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie 
z dniem 31 grudnia 2020 r.
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Zal^cznik do uchwaly Nr...................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ^DKU NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA
TRYBUNALSKIEGO

Rozdziat 1.
Postanowienia ogolne

§ 1. Regulamin utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwany dalej 
Regulaminem, okresla zasady utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 2. Obowi^zki wynikaj^ce z Regulaminu dotycz^ wlascicieli nieruchomosci.
Rozdzial 2.

Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadow
§ 3. 1. Ustala sie nast^puj^ce zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadow:

1) selektywne zbieranie odpadow komunalnych na terenie nieruchomosci polega na segregowaniu „u zrodla” 
wytworzonych odpadow w chwili ich powstawania na:

a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomaterialowe,
e) szklo,
f) bioodpady,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny,
i) tekstylia i odziez,
j) zuzyte baterie i akumulatory,
k) odpady niebezpieczne,
l) przeterminowane leki,
\) zuzyte opony,
m) odpady budowlane i rozbiorkowe stanowi^ce odpady komunalne,
n) odpady niekwalifikuj^ce si? do odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktow leczniczych w formic iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczegolnosci igiel i strzykawek;

2) odpady, o ktorych mowa w pkt 1 lit. b), c), d) s^ zbierane i odbierane l^cznie;
3) odpady, o ktorych mowa w pkt 1 lit. g), h), i) b?d^ odbierane tzw. metodg „wystawki”, zgodnie z podanym 

wczesniej hannonogramem;
4) odpady, o ktorych mowa w pkt 1 lit. j), k), 1), 1), m), n) nalezy przekazywac bezposrednio do punktu 

selektywnej zbiorki odpadow komunalnych;
5) przeterminowane leki mieszkahcy mogg przekazywac takze do ogolnodost?pnych pojemnikow 

zlokalizowanych w aptekach (wykaz aptek jest dost?pny na stronie intemetowej Urz?du Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego);

6) odpady niebezpieczne, o ktorych mowa w pkt 1 lit. k) wytworzone w gospodarstwach domowych to m. in.:
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odpady zawieraj^ce rt$c (np. jarzeniowki, termometry), akumulatory, pozostalosci farb, tuszy, klejow, 
rozpuszczalnikow, srodki ochrony roslin, detergenty, oleje odpadowe, opakowania po nawozach. Odpady 
przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych b$d^ przyjmowane wyi^cznie od 
mieszkancow nieruchomosci zamieszkaiych.
2. Frakcje odpadow selektywnych nalezy zbierac w pojemnikach lub workach z zachowaniem odpowiedniej 

kolorystyki i oznaczone odpowiednim napisem:
1) pojemniki lub work! koloru niebieskiego z napisem JPapier” przeznaczone do zbierania odpadow 

komunalnych typu: papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) pojemniki lub worki koloru zielonego z napisem „Szklo” przeznaczone do zbierania odpadow komunalnych 

typu: szklo w tym opakowania ze szkla;
3) pojemniki lub worki koloru zottego z napisem „IVIetale i tworzywa sztuczne” przeznaczone do zbierania 

odpadow komunalnych typu: metal, odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomaterialowe;

4) pojemniki lub worki koloru br^zowego z napisem „Bio” przeznaczone do zbierania odpadow komunalnych 
typu: odpady ulegaj^ce biodegradacji.
3. Na terenie nieruchomosci jednorodzinnych zaleca si? kompostowanie bioodpadow stanowi^cych odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych.
4. Kompostowanie bioodpadow na terenie nieruchomosci jednorodzinnych nalezy prowadzic:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub
2) w drewnianych kompostownikach wykonanych tak, aby zapewnic dost?p powietrza do warstw kompostu lub
3) w formie pryzmy, na ktorej odpady biodegradowalne uklada si? warstwowo.

5. Zwalnia si? wlascicieli nieruchomosci, o ktorych mowa w ust. 3, prowadzacych kompostowanie 
bioodpadow w przydomowych kompostownikach z obowi^zku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.

Rozdziat 3.
Wymagania w zakresie utrzymania czystoSci i porz^dku na terenie nieruchomosci

§ 4. 1. Wlasciciel nieruchomosci ma obowi^zek do utrzymania czystosci i porzgdku na jej terenie poprzez:
1) wyposazenie nieruchomosci w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadow komunalnych zgodnie 

zwymaganiami okreslonymi w Regulaminie oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porz^dkowym i technicznym;

2) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porz^dkowym miejsc gromadzenia odpadow poprzez biez^ce 
sprz^tanie terenu wokol pojemnikow/workow;

3) zbieranie w sposob selektywny powstalych na terenie nieruchomosci odpadow komunalnych zgodnie 
z wymaganiami okreslonymi w Regulaminie;

4) mycie pojazdow samochodowych poza myjniami wyl^cznie w miejscach dozwolonych, na terenie 
nieruchomosci nie sluz^cej do uzytku publicznego pod warunkiem, ze powstaj^ce scieki odprowadzane s$ do 
kanalizacji sanitamej lub gromadzone w szczelnych zbiomikach bezodplywowych, w szczegolnosci scieki 
takie nie mog^ bye odprowadzane do zbiomikow wodnych lub ziemi;

5) napraw? pojazdow samochodowych poza warsztatami samochodowymi (prowadzonymi na podstawie 
obowi^zujacych w przepisach prawa) wyl^cznie pod warunkiem, ze:

a) nie dochodzi do zanieczyszczenia srodowiska, a powstaj^ce odpady gromadzone s^ w urz^dzeniach do 
tego przeznaczonych,

b) naprawa pojazdow samochodowych nie stwarza uci^zliwosci dla wlascicieli s^siednich nieruchomosci;
6) usuwanie przez wlascicieli nieruchomosci biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczeh z cz?sci nalez^cej do 

uzytku publicznego ma odbywac si? w sposob nie powoduj^cy zakloceh w ruchu pieszyeh i pojazdow;
7) zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego miejsca gromadzenia odpadow komunalnych a gdy 

takiej mozliwosci nie ma wystawienie pojemnikow wypelnionych odpadami w dniu ich odbioru na chodnik
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lub ci^g pieszo-jezdny przed wejsciem lub dojazdem na teren nieruchomosci.
2. W przypadku, gdy niemozliwe jest wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadow na terenie wiasnej 

nieruchomosci, ze wzgl^du na brak mozliwosci spelnienia wymagah, wlascicie! nieruchomosci obowiazany jest do 
zapewnienia uzytkowania pojemnikow przeznaczonych do gromadzenia odpadow na terenie s^siedniej 
nieruchomosci na zasadach uzgodnionych z jej wlascicielem.

3. Wiasciciel nieruchomosci moze wystawic pojemniki (worki) wypeinione odpadami na 24h przed 
planowanym odbiorem.

Rozdziat 4.
Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnikow/workow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych

na terenie nieruchomosci i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych urz^dzeh i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz^dkowym i technicznym

§ 5. Ustala si? rodzaje urz^dzeh przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych na terenie nieruchomosci 
oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemnosci od 120 litrow do 1100 litrow;
2) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiorki odpadow o pojemnosci od 120 litrow do 2500 litrow;
3) kontenery o pojemnosci od 5 m3 do 10 m3;
4) worki foliowe 120 - 240 litrow;
5) kosze uliczne o pojemnosci od 10 litrow do 120 litrow;

§6.1. Ustala si? minimalne pojemnosci pojemnikow/workow przeznaczonych do zbierania odpadow 
komunalnych na terenie nieruchomosci zamieszkalych, gdzie zamieszkuje:

1) nie wi?cej niz 5 osob - 120 1;
2) powyzej 5 do 10 osob - 2 x 120 1 lub 1 x 240 1;
3) powyzej 10 do 15 osob - 3 x 120 1 lub 1 x 240 1 i 1 x 120 1;
4) powyzej 15 osob - 4 x 120 1 lub 2 x 240 1 lub 1 x 1100 1 lub wi?cej w zaleznosci od potrzeb.

2. Ustala si? nast?puj4ce minimalne pojemnosci pojemnikow na odpady komunalne, wjakie powinna bye 
wyposazona nieruchomosc niezamieszkala:
1) 10 1 - na kazd^ osob? zatrudnionq w biurach, urz?dach, zakladach pracy, przychodniach i praktykach 

lekarskich, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 1, niezaleznie od odpadow opakowaniowych i odpadow innych 
niz odpady komunalne;

2) 25 1 - na kazde miejsce konsumenta i zatrudnion^ osob?, nie mniej jednak niz 120 1 na punkt, dla restauraeji, 
barow, niezaleznie od odpadow opakowaniowych i odpadow innych niz odpady komunalne.
3. Liczba pojemnikow i cz?stotliwosc odbierania odpadow z nieruchomosci powinna zapewnic ich 

nieprzepelnianie oraz utrzymanie czystosci i porz^dku wokol pojemnikow.
4. Do zbierania wyj^tkowo zwi?kszonych ilosci odpadow komunalnych, oprocz typowych pojemnikow, 

w uzasadnionych przypadkach, mogg bye uzywane odpowiednio oznaezone worki.
§7.1. Miejsca przeznaczone do uzytku publieznego, takie jak: drogi publiezne, przystanki komunikaeji 

miejskiej, parki, skwery, itp., s^ przez wlascicieli nieruchomosci lub przedsi?biorcow prowadz^cych na nich 
dzialalnosc gospodarez^ powinny bye wyposazane w pojemniki zwane „koszami ulieznymi” wykonane 
z materialow niepalnych o konstrukcji zabezpieczajacej odpady przed opadami atmosferycznymi i rozwiewaniem. 
Sposob umocowania kosza ulieznego do podloza lub jego konstrukeja powinna zabezpieczac kosz przed 
swobodnym przemieszczaniem przez osoby nieupowaznione.

2. Liczba i rozmieszczenie koszy ulicznych uzalezniona jest od nat?zenia ruchu pieszyeh.
3. Liczba koszy ulicznych i cz?stotliwosc odbierania z nich odpadow powinna bye tak ustalona aby 

nie powodowac ich przepelniania i zanieczyszczania przyleglego terenu.
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4. W celu unikni^cia zasmiecania terenow uzytku publicznego wymagane jest korzystanie z koszy ulicznych 
lub w przypadku ich braku zabierania odpadow ze sob^.

§ 8. Utrzymanie pojemnikow w nalezytym stanie sanitarnym, technicznym i porz^dkowym polega 
w szczegolnosci na myciu i dezynfekcji pojemnikdw oraz przegl^dach, konserwacji, wymianie w przypadku 
uszkodzenia lub zniszczenia uniemozliwiaj^cego dalsze uzytkowanie.

Rozdziat 5.
Cz^stotliwosc i sposob pozbywania si§ odpadow komunalnych i nieczystosci ciektych z terenu

nieruchomosci oraz terenow przeznaczonych do uzytku publicznego
§9. 1. Odpady komunalne selektywne i zmieszane, odbierane od wtascicieli nieruchomosci, na ktorych 

zamieszkuj^ mieszkahcy zgodnie z harmonogramem odbioru odpadow komunalnych przedstawionym przez 
podmiot uprawniony i zaakceptowanym przez Urz^d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Cz^stotliwosc odbierania odpadow komunalnych powinna bye dostosowana do ilosci i rodzaju 
wytwarzanych odpadow, jednak nie rzadziej niz:

1) z terenow zabudowy jednorodzinnej:
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:

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.
3) W miesi^cu lutym (termin wskazany w harmonogramie), 54 odbierane drzewka swi^teezne (choinki).

3. Pozbywanie si? odpadow komunalnych z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego nalezy prowadzic 
z cz^stotliwosci^ zapobiegaj^cg przepelnianiu si? pojemnikow, nie rzadziej niz raz na miesi^c.

§ 10. Wlasciciele nieruchomosci wyposazonych w zbiornik bezodplywowy zobowi^zani 54 do ich oprozniania 
w sposob systematyezny, nie dopuszczaj4C do przepelnienia si? tych urz4dzeh oraz gwarantuj4c zachowanie 
czystosci i porz4dku na nieruchomosci, nie rzadziej niz raz w roku.

Rozdziat 6.
Wymagania wynikaj^ce z Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 11. 1. W celu spelnienia wymagah okreslonych wojewodzkim planem gospodarki odpadami Miasto Piotrkow 
Trybunalski podejmie dziatania zmierzaj4ce do:

1) zapobiegania powstawaniu odpadow;
2) zmniejszenia ilosci odpadow przeznaczonych do skladowania, co spowoduje zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeh do powietrza, gleby i wody;
3) wzmozenia dziatah kontrolnych i egzekwowania przepisow z zakresu prawa ochrony srodowiska przez 

podmioty;
4) zwi?kszania swiadomosci ekologicznej mieszkaheow w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadow oraz 

korzysci wynikaj4cych z selektywnego zbierania odpadow, a takze konsekwenejami niewlasciwego 
post?powania z odpadami;

5) wyeliminowania zjawiska nielegalnego skladowania odpadow.
Rozdziat 7.

Obowi^zki osob utrzymuj^cych zwierz?ta domowe maj4ce na celu ochron? przed zagrozeniem lub
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uci^zliwosci^ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku
§12. l.Osoby utrzymuj^ce lub opiekuj^ce si? zwierz?tami domowymi zobowi^zane do zachowania 

bezpieczenstwa i srodkow ostroznosci, zapewniaj^cych ochron? przed zagrozeniem lub uci^zliwosci^ dla ludzi 
oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do uzytku wspolnego.

2. Wprowadzanie zwierz^t domowych na tereny przeznaczone do wspolnego uzytku dozwolone jest wyl^cznie 
na uwi?zi, w sposob nie powoduj^cy zagrozenia lub uci^zliwosci dla ludzi, a psy agresywne, w tym wszystkie psy 
ras wymienionych w przepisach odr?bnych tj. w rozporz^dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych 
i Administracyjnych z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psow uznawanych za agresywne (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz psy mieszahce z tymi rasami - dodatkowo w kagahcu.

3. Osoby wprowadzajgce zwierz?ta domowe na tereny przeznaczone do uzytku wspolnego zobowi^zane s^ do 
bezzwlocznego usuwania zanieczyszczeh, a w szczegolnosci odchodow, pozostawianych przez te zwierz?ta.

4. Przewozenie zwierzgt srodkami komunikacji publicznej winno odbywac si? na zasadach ustalonych przez 
przewoznika.

Rozdziat 8.
Wymagania odnosnie utrzymywania zwierz^t gospodarskich na terenach wyl^czonych z produkcji 

rolniczej, w tym takze zakaz ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub w poszczegolnych
nieruchomosciach

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierz^t gospodarskich na terenach wyl^czonych z produkcji rolniczej dopuszczone 
jest, z zastrzezeniem ust. 2, pod warunkiem spelnienia wymagah sanitarno-weterynaryjnych, hodowlanych, 
budowlanych, ochrony srodowiska i ochrony zwierz^t okreslonych w przepisach prawa, a w szczegolnosci:

1) posiadania budynkow gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierz^t gospodarskich;
2) zabezpieczenie terenu nieruchomosci w sposob uniemozliwiaj^cy opuszczenie go przez zwierz?ta;
3) spelnienia wymogow i minimalnych warunkow utrzymywania poszczegolnych zwierzgt gospodarskich;
4) gromadzenia, wytwarzanych podczas utrzymywania zwierz^t, nieczystosci i ich usuwanie w sposob

niepowoduj^cy zanieczyszczenia terenu nieruchomosci oraz wod powierzchniowych i podziemnych.
2. Zakazuje si? utrzymywania zwierzgt gospodarskich, z wyj^tkiem pszczol, na obszarze aglomeracji Piotrkow 

Trybunalski, ktorej granice zostaly wytyczone uchwal^ Nr XXX1V/666/13 Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego 
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piotrkow Trybunalski (Dz. U. z 2013 r. poz. 2436).

3. Zakaz okreslony w ust. 2 nie dotyczy gospodarstw rolnych oraz dzialow specjalnych produkcji rolnej, ktore 
istnialy przed dniem 1 stycznia 1997 r. tj. przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Rozdziat 9.
Obszary podlegajijce obow^zkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 14. 1 Wyznacza si? nast?puj^ce obszary podlegaj^ce obowi^zkowej deratyzacji:
1) nieruchomosci zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
2) nieruchomosci zabudowane budynkami uzytecznosci publicznej,
3) nieruchomosci zabudowane budynkami zamieszkania zbiorowego.

2. Na obszarach o ktorych mowa w ust. 1, deratyzacj? przeprowadza si? raz w roku w okresie od 15 kwietnia 
do 15 maja lub od 15 pazdziernika do 15 listopada.
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UZASADNIENIE

PrzedJozony projekt uchwaly przedstawia akt prawa miejscowego tj. Regulaminu utrzymania 

czystosci i porz^dku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchylaj^c jednoczesnie 

wielokrotne jego zmiany.

Zmiana ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) wprowadzona ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach oraz niektorych innych ustaw (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.) naklada obowi^zek dostosowania prawa miejscowego do 

obowi^zuj^cych przepisow w terminie do 31.12.2020 r. Zmiany dotycz^ dodania nast^puj^cych 

zapisow: w sprawie dodatkowych odpadow komunalnych, ktore mozna oddac do PSZOK (§ 3 ust. 

1 lit. n), kolorystyka pojemnikow i workow stuz^cych do zbierania odpadow komunalnych (§ 3 

ust. 2), mozliwosc kompostowania bioodpadow na terenie nieruchomosci jednorodzinnych, 

wymagania dotycz^ce kompostownikow oraz zwolnienie z posiadania pojemnikow/workow na 

bioodpady, na terenie nieruchomosci jednorodzinnych (§ 3 ust. 3, 4, 5). Ponadto dodano zapis 

dotycz^cy zmiany cz^stotliwosci odbioru odpadow w zabudowie wielorodzinnej (§ 9).
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