
 

 

UCHWAŁA 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 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz  

z 2015 r. poz. 87, poz. 122 i poz. 1688), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

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

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały: 

1) nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2013 r. poz. 2391); 

2) nr XLVI/818/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie re-

gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2014 r. poz. 3284); 

3) nr XIII/154/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku o zmianie uchwały  

nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia regulaminu utrzymania czy-

stości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 

3584). 

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

z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miasta 

Marian Błaszczyński 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XVII/238/15 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 18 grudnia 2015 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA  

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 2. Obowiązki wynikające z Regulaminu dotyczą właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 2 

Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w dostateczną ilość pojemników służą-

cych do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z § 5 pkt 1, 2, 3 i 4; 

2) selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu „u źródła” wytworzonych odpadów  

w chwili ich powstawania na: 

a) papier i tektura, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) opakowania ze szkła, 

f) odpady biodegradowalne, w tym zielone, 

g) tekstylia, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyte opony, 

l) przeterminowane leki, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

n) niebezpieczne; 

3) odpady, o których mowa w pkt 2 lit. b, c, d mogą być (dopuszcza się) zbierane i odbierane łącznie; 

4) odpady, o których mowa w pkt 2 lit. e powinny być odbierane jako odpad szklany; 

5) odpady, o których mowa w pkt 2 lit. f powinny być zbierane i odbierane łącznie; 

6) odpady, o których mowa w pkt 2 lit. g, h, i będą odbierane tzw. metodą „wystawki”, zgodnie z podanym 

wcześniej harmonogramem; 
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7) odpady, o których mowa w pkt 2 lit. j, k, l, m, n należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. Odpady, o których mowa w pkt 2 lit. m mogą pochodzić tylko z drobnych 

prac remontowych lub rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia; 

8) przeterminowane leki mieszkańcy będą mogli przekazywać także do ogólnodostępnych pojemników zloka-

lizowanych w aptekach (wykaz aptek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg  

i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim); 

9) odpady niebezpieczne, o których mowa w pkt 2 lit. n wytworzone w gospodarstwach domowych to m. in.: 

odpady zawierające rtęć (np. jarzeniówki, termometry), akumulatory, pozostałości farb, tuszy, klejów, roz-

puszczalników, środki ochrony roślin, detergenty, oleje odpadowe, opakowania po nawozach. Odpady 

przekazywane do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą przyjmowane nieodpłatnie wy-

łącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. 

Rozdział 3 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na ich terenie po-

przez: 

1) selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów komunalnych przedsiębiorcy zbierającemu odpady komu-

nalne zgodnie z zasadami wymienionymi w § 3; 

2) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, na terenie nieru-

chomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do 

kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki 

takie nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub ziemi; 

3) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi (prowadzonymi na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa) wyłącznie pod warunkiem, że: 

a) nie dochodzi do zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady gromadzone są w urządzeniach do 

tego przeznaczonych, 

b) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości; 

4) zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, a gdy 

takiej możliwości nie ma wystawienie pojemników wypełnionych odpadami w dniu ich odbioru na chodnik 

lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem lub dojazdem na teren nieruchomości. 

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieru-

chomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań, właściciel nieruchomości obowiązany jest do 

zapewnienia użytkowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie sąsiedniej nieru-

chomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem. 

3. Właściciel nieruchomości może wystawić pojemniki (worki) wypełnione odpadami na 24 h przed pla-

nowanym odbiorem. 

Rozdział 4 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych urządzeń  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. Ustala się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nierucho-

mości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności od 60 litrów do 1100 litrów; 

2) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 60 litrów do 2500 litrów; 

3) kontenery o pojemności od 5 m
3 
do 10 m

3
; 

4) worki foliowe 120-240 litrów; 

5) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów do 50 litrów. 
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§ 6. 1. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości zamieszkałych, gdzie zamieszkuje: 

1) nie więcej niż 5 osób - 120 l; 

2) powyżej 5 do 10 osób - 2 x 120 l lub 1 x 240 l; 

3) powyżej 10 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l; 

4) powyżej 15 osób - 4 x 120 l lub 2 x 240 l lub więcej w zależności od potrzeb. 

2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być 

wyposażona nieruchomość niezamieszkała: 

1) 10 l - na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach lekar-

skich, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych 

niż odpady komunalne; 

2) 25 l - na każde miejsce konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt dla restauracji, 

barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne. 

3. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić ich nieprze-

pełnianie oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników. 

4. Na terenach ogródków działkowych dopuszcza się używania worków foliowych jako głównego opako-

wania do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, na terenie poszczególnych działek. 

5. Dla ogródków działkowych określa się średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu mie-

siąca na poziomie 30 litrów na jedną działkę. 

6. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników,  

w uzasadnionych przypadkach, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki. 

§ 7. 1. Miejsca przeznaczone do użytku publicznego, takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji 

miejskiej, parki, skwery, itp., są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców prowadzących na nich 

działalność gospodarczą obowiązkowo wyposażane w pojemniki zwane „koszami ulicznymi” wykonane z ma-

teriałów niepalnych o konstrukcji zabezpieczającej odpady przed opadami atmosferycznymi i rozwiewaniem. 

Sposób umocowania kosza ulicznego do podłoża lub jego konstrukcja powinna zabezpieczać kosz przed swo-

bodnym przemieszczaniem przez osoby nieupoważnione. 

2. Liczba i rozmieszczenie koszy ulicznych uzależniona jest od natężenia ruchu pieszych. 

3. Liczba koszy ulicznych i częstotliwość odbierania z nich odpadów powinna być tak ustalona aby nie po-

wodować ich systematycznego przepełniania i zanieczyszczania przyległego terenu. 

4. W celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego osoby przebywające na tym terenie zobo-

wiązane są do korzystania z koszy ulicznych lub w przypadku ich braku zabierania odpadów ze sobą. 

§ 8. Utrzymanie pojemników w należytym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym polega w szcze-

gólności na myciu i dezynfekcji pojemników oraz przeglądach, konserwacji, wymianie w przypadku uszkodzenia 

lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

Rozdział 5 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Odpady komunalne selektywne i zmieszane są odbierane od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, przedstawionym przez 

podmiot uprawniony i zaakceptowanym przez Urząd Miasta (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta). 

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwa-

rzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: 

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

i biodegradowalne, w tym zielone; 
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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; 

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

i biodegradowalne, w tym zielone; 

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; 

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-

tów 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. 

§ 10. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do ich opróż-

niania w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się tych urządzeń oraz gwarantując zacho-

wanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż raz w roku. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11. W celu spełnienia wymagań określonych wojewódzkim planem gospodarki odpadami miasto Piotr-

ków Trybunalski podejmie działania zmierzające do: 

1) zapobiegania powstawaniu odpadów; 

2) zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania, co spowoduje zmniejszenie emisji zanie-

czyszczeń do powietrza, gleby i wody; 

3) wzmożenia działań kontrolnych i egzekwowania przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska przez 

podmioty; 

4) zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 

korzyści wynikających z selektywnego zbierania odpadów, a także konsekwencjami niewłaściwego postę-

powania z odpadami; 

5) wyeliminowania zjawiska nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 12. 1. Osoby utrzymujące lub opiekujące się zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. 

2. Wprowadzanie zwierząt domowych na tereny przeznaczone do wspólnego użytku dozwolone jest wy-

łącznie na uwięzi, w sposób nie powodujący zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi, a psy agresywne, w tym 

wszystkie psy ras wymienionych w przepisach odrębnych, tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracyjnych z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz psy mieszańce z tymi rasami – dodatkowo w kagańcu. 

3. Osoby wprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do użytku wspólnego zobowiązane są 

do bezzwłocznego usuwania zanieczyszczeń, a w szczególności odchodów, pozostawianych przez te zwierzęta. 

4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej winno odbywać się na zasadach ustalonych 

przez przewoźnika. 
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Rozdział 8 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach  

lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich w Piotrkowie Trybunalskim dozwolone jest na terenach 

określonych w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego lub miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako użytkowanych 

rolniczo, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Ustalony zakaz nie dotyczy gospodarstw rolnych, które istniały na terenach wymienionych w ust. 1 przed 

dniem 1.01.1997 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399, ze zmianami). 

Rozdział 9 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 14. 1. Właściciele terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami za-

mieszkania zbiorowego lub budynkami użyteczności publicznej zobowiązani są do przeprowadzenia, na swój 

koszt, deratyzacji co najmniej raz w roku w okresie od 15 kwietnia do 15 maja lub od 15 października do  

15 listopada. 

2. Obowiązek deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów, korytarzy piwnicznych  

i węzłów ciepłowniczych oraz innych miejsc narażonych na występowanie gryzoni, znajdujących się na obsza-

rach, o których mowa w ust. 1. 

3. Właściciele nieruchomości innych niż wymienione w ust. 1, w tym zabudowanych budynkami jednoro-

dzinnymi realizują, na swój koszt, obowiązek określony w ust. 1 w miarę potrzeb, w przypadku pojawienia się 

gryzoni. 
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