
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/362/16 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 26 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  

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, zmiany poz. 1579) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 

zmiany poz. 1250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie 

Trybunalskim, uchwala się co następuje. 

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/238/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotr-

kowa Trybunalskiego zmienionej uchwałą nr XVIII/255/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

20 stycznia 2016 r., zmienia się treść § 13, który otrzymuje brzmienie: 

1) „§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszczo-

ne jest, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem spełnienia wymagań sanitarno-weterynaryjnych, hodowla-

nych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych w przepisach prawa, a w szcze-

gólności: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu lub hodowli zwierząt spełniających 

wymogi określone w odrębnych przepisach; 

2) zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzęta; 

3) spełnienia wymogów i minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych zwierząt gospodar-

skich, określonych w przepisach odrębnych; 

4) gromadzenia, wytwarzanych podczas chowu lub hodowli, nieczystości  zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i ich usuwanie w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz 

wód powierzchniowych i podziemnych; 

5) ograniczenia wszelkiej uciążliwości dla środowiska w tym emisji będących jej skutkiem do obszaru 

nieruchomości, na której są utrzymywane zwierzęta; 

6) ustawienia uli z pszczołami na terenie nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące 

pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

2. Zakazuje się utrzymywania i chowu zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem pszczół, na obszarze aglo-

meracji Piotrków Trybunalski, której granice zostały wyznaczone uchwałą nr XXXIV/666/13 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piotrków Trybu-

nalski (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 2436). 
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3. Zakaz określony w ust. 2 nie dotyczy gospodarstw rolnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej, 

które istniały przed dniem 1 stycznia 1997 r. tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 250).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

  

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Marian Błaszczyński 
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