
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/434/17 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 

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. 466, poz. 1579) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250, 

poz. 1920 oraz poz. 1020), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) rodzaje odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 

2) częstotliwość odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzą-

cego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych według podziału na: 

1) selektywne odpady komunalne; 

2) zmieszane odpady komunalne. 

§ 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa się nie rzadziej 

niż: 

1) dwa razy w tygodniu dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, odpady zmieszane 

i biodegradowalne, w tym zielone; 

2) raz w tygodniu dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, odpady zebrane w sposób 

selektywny, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a, b, c, d, e Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-

renie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

3) raz na dwa tygodnie dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, odpady zmieszane 

i biodegradowalne, w tym zielone; 
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4) raz na cztery tygodnie dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, odpady zebrane 

w sposób selektywny, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a, b, c, d, e Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

5) zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz tekstylia, odbywać się będzie w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa miesiące zgodnie z podanym 

wcześniej harmonogramem. Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców samodzielnie do punk-

tu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bezpłatnie; 

6) zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz tekstylia odbywać się będzie w zabudowie jednorodzinnej raz na cztery miesiące zgodnie z podanym 

wcześniej harmonogramem. Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców samodzielnie do punk-

tu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bezpłatnie; 

7) w miesiącu lutym będzie zorganizowany odbiór drzewek świątecznych (choinek) zgodnie z podanym 

wcześniej harmonogramem. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać samodzielnie, bezpłatnie do punktu se-

lektywnej zbiórki odpadów komunalnych wszystkie odpady komunalne wymienione w § 3 pkt 2 Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdującym się na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, ustawia się oznakowane pojemniki dla poszczególnych odpadów. 

3. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości lokalizację punktu selek-

tywnej zbiórki odpadów komunalnych na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

§ 5. Odpady komunalne wymienione w § 3 pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i załącznika nr 1 do Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego będą odbierane od godziny 6:00. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przed-

siębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych, w jeden z następujących sposobów: osobiście, telefonicznie, pisem-

nie na adres Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków określonych w § 6 ust. 1 powinny nastąpić do 

godziny 13:00 następnego dnia roboczego, po dacie odbioru wynikającego z harmonogramu. 

3. Reklamacja powinna zawierać adres nieruchomości, której dotyczy, dane adresowe osoby, od której po-

chodzi zgłoszenie oraz termin i opis niewłaściwego świadczenia usługi. 

4. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego lub numeru telefonu i rozpatrujący nie ma możli-

wości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez odpo-

wiedzi. 

5. Wszystkie wnoszone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 

30 dni. 

6. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej samej formie, w jakiej została złożona 

chyba, że składający reklamację określi inny sposób udzielenia odpowiedzi, wybrany spośród tych określonych 

w § 6 ust.1. 

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

§ 8. Traci moc: 

1) Uchwała nr XVII/239/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za 

uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 729); 

2) Uchwała nr XVIII/256/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 stycznia 2016 roku zmieniają-

ca uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
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chomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 2016 r. poz. 731); 

3) Uchwała nr XX/288/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2016 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują miesz-

kańcy, w zamian za uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1700). 

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

z dniem 1 maja 2017 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Marian Błaszczyński 
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