
 

UCHWAŁA NR 264/XIV/2015 

Rady Miasta Płocka 

z dnia 29 grudnia 2015 roku 

 
         

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 6 ust. 2 
ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami, za 
odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za 
pojemnik o określonej pojemności: 
a) 25 zł - za pojemnik 120 l, 
b) 32 zł - za pojemnik 240 l, 
c) 68 zł - za pojemnik 770 l, 
d) 82 zł - za pojemnik 1100 l, 
e) 203 zł - za kontener 4 m³, 
f) 333 zł - za kontener 7 m³, 
g) 460 zł - za kontener 10 m³, 
h) 115 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego 
pojemność. 

2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami, za 
odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, za pojemnik o określonej pojemności: 
a) 36 zł - za pojemnik 120 l, 
b) 47 zł - za pojemnik 240 l, 
c) 98 zł - za pojemnik 770 l, 
d) 119 zł - za pojemnik 1100 l, 
e) 294 zł - za kontener 4 m³, 
f) 483 zł - za kontener 7 m³, 
g) 667 zł - za kontener 10 m³, 
h) 167 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego 
pojemność. 

3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych do stacji zlewnych  wysokości 20 zł za 1 m³. 

 



 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 
 

§ 3 
Traci moc uchwała Rady Miasta Płocka nr 87/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 r. w 
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
zmienioną uchwałą Rady Miasta Płocka nr 104/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 
roku. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2016 
roku. 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka 

 
 

        Artur Jaroszewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


