
Proiekt

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

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

z dnia 2020 r.

zmieniajijca uchwal^ w sprawie okreslenia regulaminu utrzymania czysto^ci i porz^dku na terenie Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18ust. 2pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. z2020r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U. z2020r. poz. 1439) po zasi?gni?ciu opinii Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
uchwala co nast^puje:

§ 1. W zal^czniku do uchwaly nr XXIII/338/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 
2020 roku w sprawie okreslenia regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego (Dz.Urz.Woj.L6dz. z 2020 r. poz. 4031 i poz. 4418), wprowadza si? nast?puj^ce zmiany:

1) w § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 otrzymuj^ brzmienie:
„4) mycie pojazdow samochodowych poza myjniami wyl^cznie w miejscach dozwolonych, na terenie 

nieruchomosci nie sluz^cej do uzytku publieznego, z uwzgl?dnieniem wymogu, ze powstaj^ce scieki 
odprowadzane s^ do kanalizaeji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiomikach bezodplywowych, 
w szczegolnosci scieki takie nie mogg bye odprowadzane do zbiornikow wodnych lub ziemi;”;

„5) napraw? pojazdow samochodowych poza warsztatami samochodowymi z uwzgl?dnieniem wymogu, ze 
nie dochodzi do zanieczyszczenia srodowiska, a powstaj^ce odpady gromadzone sej w urz^dzeniach do tego 
przeznaczonych;”;

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na terenach przeznaczonych do wspolnego uzytku wlasciciele zwierz^t domowych s$ zobowi^zani do 

wyprowadzania psow na smyezy, a psow ras agresywnych dodatkowo w kagaheu, z wyl^czeniem 
przypadkow, gdy ze wzgl?du na ras?, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiezne zwierz?cia byloby to 
nieuzasadnione.”;

3) w § 13 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Utrzymywanie zwierz^t gospodarskich na terenach wyt^czonych zprodukcji rolniczej, 

z zastrzezeniem ust. 2, jest dopuszczalne przy uwzgl?dnieniu wymogow:
1) posiadania budynkow gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierz^t gospodarskich;
2) spelnienia wymogow dotycz^cych utrzymywania poszczegolnych zwierz^t gospodarskich;
3) gromadzenia wytwarzanych podezas utrzymywania zwierz^t nieczystosci i ich usuwania, w sposob 

niepowoduj^cy zanieczyszczenia terenu nieruchomosci oraz wod powierzchniowych i podziemnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie 

z dniem 31 grudnia 2020 r.
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Uzasadnienie
Zmiany w Uchwale wynikaj^ z potrzeby uwzgl?dnienia stanowiska organu nadzoru - Wojewody Lodzkiego 

w zakresie:
a) wymog6w dotycz^cych miejsc mycia pojazdow poza myjniami oraz naprawy pojazdow poza warsztatami

(§4 ust. 1 pkt 4 i 5),

b) obowi^zkow dotycz^cych utrzymania zwierz^t domowych maj^cych na celu ochron? przed zagrozeniem 
lub uci^zliwosci^ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku (§12 
ust. 2),

c) wymagan odnosnie utrzymania zwierz^t gospodarskich na terenach wyl^czonych zprodukcji rolniczej 
(§13 ust. 1).
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