
UCHWAŁA NR 522/XXX/2017
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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. 6r ust. 3 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, co następuje:

§ 1. 1. Z nieruchomości zamieszkałej odbierane są odpady:

1) zmieszane;

2) papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

3) metale – w tym odpady opakowaniowe z metali;

4) tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania 
wielomateriałowe;

5) szkło – w tym opakowania ze szkła;

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

8) meble i odpady wielkogabarytowe;

9) odpady niebezpieczne i chemikalia;

10) opony od samochodów osobowych;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) zużyte baterie i akumulatory,

13) przeterminowane leki.

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane są 
odpady:

1) zmieszane;

2) papier – w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

3) metale – w tym odpady opakowaniowe z metali;

4) tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania 
wielomateriałowe;

5) szkło – w tym opakowania ze szkła;

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – kuchenne, z wyjątkiem 
zlewek, nie pochodzące z działalności gospodarczej.

3. Z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpady będą odbierane 
odpowiednio w zakresie określonym w ust. 1 i 2.

4. Odpady powstałe na nieruchomościach odbierane są w każdej ilości w zakresie frakcji wskazanych 
w ust. 1 i 2.
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§ 2. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina-Miasto Płock przejmuje 
obowiązek właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia 
odpadów oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
dezynfekując je w zależności od indywidualnych potrzeb.

2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonej za zbieranie i oddawanie 
odpadów w sposób selektywny Gmina-Miasto Płock zapewnia po jednym worku na każdą frakcje odpadów na 
nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

3. Pojemniki lub worki big-bag są udostępniane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i na wniosek mieszkańca na okres do 5 dni. Powyżej tego okresu może zostać naliczona opłata 
przez wykonawcę usługi odbioru odpadów działającego na rzecz Gminy-Miasto Płock.

4. Za zniszczenie pojemnika odpowiada właściciel nieruchomości, któremu powierzono pojemnik do 
gromadzenia odpadów komunalnych. W przypadku pojemników lub worków big-bag – składający wniosek, 
o którym mowa w ust. 3.

§ 3. Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych należy poddać 
segregowaniu na „gruz czysty” oraz pozostałe odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne. 
Pojemnik lub worek big-bag będzie udostępniony mieszkańcowi po uprzednim złożeniu odpowiedniego 
wniosku  w siedzibie urzędu.

§ 4. 1. W przypadku zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej właściciele są zobowiązani do 
udostępnienia miejsca, w którym przechowywany jest pojemnik lub pojemnik i worki (altanki) lub wystawienia 
pojemnika lub pojemnika i worków w dniu odbioru odpadów przed bramę posesji lub do najbliższej drogi 
publicznej.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia 
pracownikom jednostki wywozowej dostępu do miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych w sposób umożliwiający opróżnienia pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków lub 
pojazdów.

3. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
właściciele zobowiązani są do udostępnienia miejsca, w którym przechowywane są pojemnik lub pojemniki 
i worek lub worki lub wystawienia pojemnika lub pojemnika i worka lub worków przed bramę nieruchomości 
lub do drogi publicznej.

4. Zamknięta furtka we wnęce ogrodzenia, niewystawienie pojemnika lub pojemnika i worków przed bramę 
posesji lub do najbliższej drogi publicznej, utrudnianie dostępu pracownikom firm wywozowych do miejsc 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych może skutkować brakiem odbioru w wyznaczonym 
dniu.

5. Umieszczenie odpadów w workach lub pojemnikach niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować 
brakiem odbioru do momentu doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami prawa miejscowego.

6. W przypadkach, gdzie dojazd ciężkim sprzętem jest szczególnie utrudniony lub wymaga przejazdu przez 
gruntową drogę prywatną właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia pojemników lub worków 
do drogi publicznej lub do innego najbliższego miejsca, z którego odbiór odpadów komunalnych ciężkim 
sprzętem będzie możliwy lub złożenia stosownego oświadczenia o rezygnacji z roszczeń w przypadku 
uszkodzenia tejże drogi.

§ 5. 1. 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 § 1 ust. 1 pkt 2-6 – raz na 2 tygodnie;

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 – w miarę potrzeb;

d) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8-12 – 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;
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b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2-5 – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach 
(np. mała wspólnota mieszkaniowa) 1 raz na tydzień;

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 (kuchenne) – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych 
przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) 1 raz na tydzień,

d) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 6 (odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji 
terenów zielonych należących do zabudowy wielorodzinnej) – w zależności od potrzeb,

e) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 – w zależności od potrzeb;

f) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8-12 – 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 § 1 ust. 1 pkt 2-5 – raz w miesiącu;

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 (kuchenne, nie pochodzące z działalności 
gospodarczej) – 2 razy w miesiącu.

2. Przeterminowane leki lub opakowania po lekach (butelki, blistry) należy umieścić w pojemnikach 
zlokalizowanych w aptekach, o ile apteki prowadza taką zbiórkę.

§ 6. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują dostarczone i posegregowane 
odpady – bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt 2-13.

2. Punkty selektywnej zbiórki mogą być prowadzone przez firmy odbierające odpady.

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-18.00, natomiast w soboty w godz. 10.00-14.00.

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzą ewidencję nieruchomości, z których 
dowieziono we własnym zakresie odpady oraz masę przyjętych odpadów.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub przez 
prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza do 
właściwej komórki Urzędu Miasta Płocka drogą mailową na adres info@plock.eu, listownie lub osobiście.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 9. Traci moc Uchwała nr 102/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz uchwała nr 119/VII/2015 Rady Miasta 
Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI?2015 r. z dnia 
31 marca 2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. 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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