Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Płock, dnia 08.05.2008 r.
WGK.I.–RU.0057 -27/08
Pani
Elżbieta Podwójci - Wiechecka
Radna Rady Miasta Płocka
dotyczy : interpelacji nr BRM. 0057/690/08 złożonej podczas XXIII Sesji Rady Miasta Płocka
w dniu 29 kwietnia 2008 r.
W odpowiedzi na złożoną w dniu 29 kwietnia 2008 r. podczas XXIII Sesji Rady Miasta
Płocka interpelację w sprawie powrotu na osiedle Radziwie pojemników do selektywnej zbiórki,
przekazuję następujące informacje :
Usunięcie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z osiedla Radziwie
miało związek z wprowadzeniem przez Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Płocka selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na ,,suche" i ,,mokre" z dniem 1 stycznia
2008 r. System ten w pierwszej kolejności został wprowadzony na osiedlach o zabudowie
jednorodzinnej, firmy wywożące odpady pozawierały nowe umowy na odbiór odpadów
komunalnych w tym systemie.
W związku z powyższym dotychczas użytkowane pojemniki do selektywnej zbiórki nie
znajdowały zastosowania w nowym systemie.
Rozważono jednak pozostawienie podwójnego systemu zbierania odpadów, tj. zbiórki
odpadów suchych w systemie workowym i selektywnej zbiórki zo pomocą pojemników i
postanowiono go utrzymać do końca b.r. Warunkiem bezwzględnym jest tu jednak właściwa,
zgodna z opisem na pojemniku, segregacja odpadów opakowaniowych. Tam, gdzie pojemniki do
zbiórki selektywnej lub ich otoczenie będą wykorzystywane do pozbywania się odpadów
zmieszanych zostaną natychmiast zabrane.
Zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Gmin Regionu Płockiego nowe pojemniki
plastikowe zostały dość dawno rozdysponowane. Sukcesywnie rozstawiane są na terenie miasta
stare, wyremontowane pojemniki metalowe. Ponownego ustawienia zestawów pojemników do
selektywnej zbiórki na osiedlu Radziwie należy spodziewać się nie wcześniej, niż w końcu maja b.r.
Jednocześnie informuję, że nie zostaną ustawione pojemniki w pobliżu skrzyżowania ulic
Popłacińskiej i Strażackiej, ponieważ były one usunięte po licznych skargach mieszkańców i
interwencjach Straży Miejskiej na tworzony w ich pobliżu bałagan, co miało miejsce na długo przed
wprowadzeniem aktualnego Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
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