UCHWAŁA NR 521/XXX/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
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 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku, Rada Miasta Płocka uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Płocka, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
2. Regulamin nie narusza innych przepisów prawa w zakresie dotyczącym utrzymania czystości i porządku,
a w szczególności:
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250 ze zm.);
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.);
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.);
5) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach służących
do użytku publicznego
§ 2. 1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu
w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wody
roztopowej do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a także nie składowanie śniegu bezpośrednio wokół
pni drzew.
2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg
publicznych, należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający
zatrzymywania się pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasażerów.
§ 3. Na nieruchomościach lub ich częściach należy przestrzegać następujących zasad:
1. Mycie pojazdów mechanicznych powinno się odbywać w miejscach do tego wyznaczonych. Właściciele
mogą myć własne pojazdy poza miejscami wyznaczonymi pod warunkiem, że do mycia używana jest czysta
woda lub czysta woda ze środkiem biodegradowalnym, a powstałe ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub
zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez separator oleju i odstojnik.
2. Właściciele mogą dokonywać napraw własnych pojazdów związanych z bieżącą eksploatacją w obrębie
nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz chodników, kostki
brukowej i jezdni. Powstające odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci przeznaczone do
publicznego użytku, powinni utrzymywać teren w należytej czystości i porządku.
2. Na place zabaw, których właścicielem jest Gmina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
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§ 5. Na terenie miasta Płocka zabrania się:
1. gromadzenia luzem odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych;
2. umieszczania odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, leków, opon, baterii i akumulatorów oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w pojemnikach do tego nie przeznaczonych;
3. samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.
Rozdział 3.
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1. systematycznego pozbywania się odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości,
w odpowiednio oznakowanych - w zależności od frakcji - pojemnikach, kontenerach lub workach,
a nieczystości ciekłych – w szczelnych zbiornikach bezodpływowych;
2. przekazywania wytworzonych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych uprawnionym jednostkom
wywozowym wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub posiadających stosowne zezwolenie.
3. stosowania się do niniejszego regulaminu w przypadku, gdy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
§ 7. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości winny być zbierane selektywnie.
2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach
lub workach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, tj. odpady z działalności
gospodarczej, medyczne i weterynaryjne, podlegają one obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru
i unieszkodliwiania, według zasad i wymagań określonych innymi przepisami.
§ 8. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, itp.) drobne
odpady komunalne należy gromadzić w koszach o pojemności nie mniejszej niż 35 l.
2. Częstotliwość opróżniania koszy związana jest z natężeniem ruchu pieszego w danym miejscu oraz ilości
wystawionych koszy w miejscach publicznych i wynosi minimalnie:
1) 1 raz dziennie dla miejsc publicznych o dużym natężeniu ruchu pieszego,
2) 1 raz na 2 dni dla miejsc publicznych o mniejszym natężeniu ruchu pieszego.
3. Odległość między pojemnikami należy dostosować do intensywności ruchu pieszego, przy czym
nie może być ona większa niż 600 m.
4. Kosze są dezynfekowane w zależności od potrzeb.
§ 9. 1. Selektywne zbiera się odpady komunalne z podziałem na:
1) papier - w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) metale – w tym odpady opakowaniowe z metali,
3) tworzywa sztuczne – w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe;
4) szkło – w tym opakowania ze szkła;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
7) meble i odpady wielkogabarytowe;
8) odpady niebezpieczne i chemikalia;
9) opony od samochodów osobowych;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) zużyte baterie i akumulatory,
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12) przeterminowane leki.
2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-12 można we własnym zakresie i bez dodatkowych opłat dostarczyć
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dotyczy nieruchomości zamieszkałych.
3. Odpady niebezpieczne, takie jak baterie i akumulatory, można również przekazać do placówek
handlowych lub innych punktów dysponujących odpowiednimi pojemnikami.
4. Odpady niebezpieczne, takie jak przeterminowane leki lub opakowania po lekach (butelki, blistry),
należy umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, o ile apteki prowadzą taką zbiórkę.
5. Odpady, takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, można przekazać do punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz placówkom handlowym.
§ 10. 1. Odpady powstałe na nieruchomościach należy gromadzić odpowiednio w:
1) pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier” - § 9 ust. 1 pkt 1;
2) pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - §
9 ust. 1 pkt 2 i 3;
3) pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło” - § 9 ust. 1 pkt 4;
4) pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio” - § 9 ust. 1 pkt 5.
2. Odpady powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych zabudowy wielorodzinnej należące do frakcji
wymienionej w § 9 ust. 1 pkt 5, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach dostarczonych przez
przedsiębiorcę na żądanie utrzymującego tereny zielone i odebranych po zakończeniu prac porządkowych.
3. Odpady wymienione w § 9 ust. 1 pkt 6, powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych
i rozbiórkowych, należy gromadzić w kontenerach lub workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, dostarczonych przez przedsiębiorcę
i odebranych po zakończeniu tych prac. Worki i pojemniki na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne należy umieszczać przy altankach śmietnikowych lub w miejscach, z których odbiór
specjalistycznym sprzętem będzie możliwy.
4. Odpady zbierane w sposób niesegregowany (zmieszany) lub pozostałości po segregowaniu odpadów
w miejscu ich wytworzenia należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
zmieszanych, oznaczonych napisem „Niesegregowane”.
5. Niepotrzebne, niezniszczone ubrania i buty można umieszczać w pojemnikach na odzież używaną.
Zniszczone ubrania i buty, z wyjątkiem ubrań roboczych oraz ochronnych, a także sprzętu BHP, należy
wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
6. Na terenie zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe zostaną odebrane pod warunkiem, że
zostaną umieszczone w pobliżu altanek śmietnikowych lub komór zsypowych.
7. Na terenie zabudowy wielorodzinnej odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony
od samochodów osobowych, baterie i akumulatory, chemikalia należy umieszczać przy altankach
śmietnikowych.
§ 11. Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości:
1) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:
a) odpady komunalne zmieszane – raz na 2 tygodnie;
b) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1-5 – raz na 2 tygodnie;
c) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 – w miarę potrzeb;
d) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7-11 – raz w miesiącu;
2) zabudowa wielorodzinna:
a) odpady komunalne zmieszane – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota
mieszkaniowa) 1 raz na tydzień;
b) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1-4 – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach
(np. mała wspólnota mieszkaniowa) 1 raz na tydzień;
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c) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 (kuchenne) – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych
przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) 1 raz na tydzień,
d) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5 (odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji
terenów zielonych należących do zabudowy wielorodzinnej) – w zależności od potrzeb,
e) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 – w zależności od potrzeb;
f) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7-11 – raz w tygodniu;
3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady komunalne zmieszane – raz w miesiącu;
b) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1-4 – raz w miesiącu;
c) odpady wysegregowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 (kuchenne, z wyjątkiem zlewek, nie pochodzące
z działalności gospodarczej) – 2 razy w miesiącu.
§ 12. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych dozwolone jest stosowanie worków, pojemników
i kontenerów, wykonanych z: blachy stalowej, tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej oraz tkaniny polipropylenowej odpowiadających obowiązującym normom, przystosowanych do
mechanicznego ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.
2. W sytuacjach krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych na nieruchomościach
zamieszkałych dozwolone jest gromadzenie ich w workach z tworzyw sztucznych przy pojemnikach.
Dodatkowe worki powinny zostać oznaczone (np.: opisane wodoodpornym markerem) przez wystawiającego
odpady napisem „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” lub „Bio”.
3. Pojemniki na odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych powinny być dostosowane do
częstotliwości odbioru i ilości wytwarzanych odpadów.
§ 13. 1. Ustala się wielkość pojemników do zbierania odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach:
1) pojemniki – 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 1,1 m³, 1,5 m³;
2) worki – 60 l, 120 l;
3) kontenery zamknięte – 4 m³, 7 m³ i 10 m³;
4) kontenery otwarte – 4 m³, 7 m³ i 10 m³;
5) worki typu big-bag.
2. Pojemniki lub worki przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 9 ust. 1 pkt 1-5 winny być
opatrzone napisami oraz w kolorach zgodnych z § 10 ust. 1 pkt 1-4.
3. Dopuszcza się stosowanie podziemnych, szczelnych zbiorników z wyprowadzoną na powierzchnię
terenu komorą wrzutową, dostosowanych do opróżniania samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe
HDS pod warunkiem, że pojemniki przeznaczone na odpady określone w § 9 ust. 1 pkt 1-5 będą oznaczone
odpowiednim napisem oraz kolorem zgodnym z § 10 ust. 1 pkt 1-4.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości wyposażając swoją nieruchomość w pojemniki biorą pod uwagę ilość
wytwarzanych odpadów ogółem oraz sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych dostosowując tym
samym niezbędne ilości pojemników do własnych potrzeb.
2. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że nie będą prowadzili selektywnej zbiórki w miejscu
powstawania odpadów, wyposażają nieruchomość tylko w pojemnik opatrzony napisem „Niesegregowane” na
odpady zmieszane, co najmniej o minimalnej pojemności określonej w § 13 ust. 1 pkt 1 lub 3.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali, że będą prowadzić selektywną zbiórkę
w miejscu powstawania odpadów, wyposażają nieruchomość w zestaw pojemników, biorąc pod uwagę ilość
odpadów powstających na nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej minimum w:
a) pojemnik o pojemności 120 l oznaczony jak w § 10 ust. 4 na odpady zmieszane i pozostałe po segregacji
odpadów w miejscu ich wytworzenia,
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b) worek o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1, i oznaczony jak wskazano §
10 ust. 1 pkt 1,
c) worek o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 -3 i oznaczony jak wskazano w §
10 ust. 1 pkt 2,
d) worek o pojemności 60 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 i oznaczony jak wskazano w §
10 ust. 1 pkt 3,
e) worek o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i oznaczony jak wskazano w §
10 ust. 1 pkt 4,
2) w zabudowie wielorodzinnej minimum w:
a) pojemnik o pojemności 770 l oznaczony jak w § 10 ust. 4 na odpady zmieszane i pozostałe po segregacji
odpadów w miejscu ich wytworzenia,
b) pojemnik o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i oznaczony jak wskazano §
10 ust. 1 pkt 1,
c) pojemnik o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2-3 i oznaczony jak wskazano
w § 10 ust. 1 pkt 2,
d) pojemnik o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 i oznaczony jak wskazano w §
10 ust. 1 pkt 3,
e) pojemnik o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i oznaczony jak wskazano w
§ 10 ust. 1 pkt 4,
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
którzy zadeklarowali, że będą prowadzić selektywną zbiórkę w miejscu powstawania odpadów, wyposażają
nieruchomość w zestaw pojemników o minimalnych pojemnościach:
1) pojemnik o pojemności 120 l oznaczony jak w § 10 ust. 4 na odpady zmieszane i pozostałe po segregacji
w miejscu powstania;
2) pojemnik o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i oznaczony jak wskazano §
10 ust. 1 pkt 1,
3) pojemnik o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2-3 i oznaczony jak wskazano w §
10 ust. 1 pkt 2,
4) pojemnik o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 i oznaczony jak wskazano w §
10 ust. 1 pkt 3,
5) pojemnik o pojemności 120 l na odpady zebrane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i oznaczony jak wskazano w §
10 ust. 1 pkt 4.
5. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli (władających) nieruchomości
niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne, z jednego lub kilku pojemników ustawionych
razem. Minimalna pojemność pojemników powinna być wówczas dostosowana do ilości wytwarzanych
odpadów łącznie, a informacja o tym przekazana do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka.
§ 15. Uporządkowanie altan śmietnikowych, miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów i usunięcie zanieczyszczeń powstałych podczas odbioru odpadów, należy do przedsiębiorcy
odbierającego odpady w dniu odbioru odpadów.
Rozdział 4.
Zasady usuwania nieczystości ciekłych
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym
i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości
ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia, nie dopuszczając do przepełnienia tych urządzeń, co
najmniej raz na 2 miesiące.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. Odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowane we własnym zakresie
w kompostownikach przydomowych na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
2) nie były uciążliwe dla innych osób.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierzęcia zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników.
3. Odchody zwierzęce należy zebrać do szczelnej torby i umieścić w komunalnych urządzeniach do
zbierania odpadów zmieszanych lub koszach ulicznych.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 19. 1. Na terenie miasta Płocka zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.),
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół miodnych oraz królików i szynszyli – wyłącznie na działkach
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w taki sposób, aby
nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych;
2) gnojowicę i gnojówkę odprowadzać za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych
i zamkniętych zbiorników;
3) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§ 20. 1. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych w innych miejscach publicznych.
3. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być
utrzymane w należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce regularnie usuwane.
4. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich powinno odpowiadać wymaganiom określonym w odrębnych
przepisach.
§ 21. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
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1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice,
komórki, garaże,
3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru
zabytków.
Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 22. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi i zabudowy zagrodowej. W określonych przypadkach obowiązek
dotyczy również właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.
2. Ustala się obowiązkową dwukrotną w ciągu roku deratyzację obszarów wskazanych w ust. 1: wiosenną
w terminie 15 marca – 30 kwietnia oraz jesienną w terminie 15 października – 30 listopada.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz inne
przepisy obowiązujące w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 25. Traci moc uchwała Nr 101/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka oraz uchwała Nr 118/VII/2015 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 101/VI/2015
z dnia 31.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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