UCHWAŁA NR 254/XIV/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 listopada 2019 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 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, pozostałości po segregacji,
2) papier – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
3) metale – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
4) tworzywa sztuczne – odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) szkło – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
7) bioodpady (kuchenne, powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, „choinki”);
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
9) meble i odpady wielkogabarytowe, w tym pochodzenia remontowego;
10) odpady niebezpieczne i przeterminowane chemikalia;
11) opony od samochodów osobowych;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) zużyte baterie i akumulatory,
14) przeterminowane leki,
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek; przy czym odpady wymienione w punktach 1-13 bezpośrednio
z terenu nieruchomości.
2. 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
z części zamieszkałej w zakresie określonym w ust. 1.
§ 2. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina-Miasto Płock zapewnia odbiór
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w każdej ilości w zakresie frakcji wskazanych
w ust. 1 pkt 1-15, z wyjątkiem pkt 8.
2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina-Miasto Płock zapewnia odbiór
1 worka big-bag o pojemności 1 m³, przeznaczonego do gromadzenia odpadów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 8,
z nieruchomości zabudowanej domkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej
w ciągu roku kalendarzowego.
3. Właściciele nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi zobowiązani są zapewnić
odpowiednią ilość pojemników na odpady zmieszane (pozostałe po segregacji) oraz worków do segregacji
odpadów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 2-7.

Id: 55102658-B90A-4245-BF62-FEF4940A0C6A. Uchwalony

Strona 1

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi zwolnieni są z obowiązku
wyposażenia nieruchomości w worek do gromadzenia odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 7 w sytuacji,
gdy zadeklarowali kompostownik oraz korzystają z niego w ciągu roku kalendarzowego.
5. Właściciele nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi zobowiązani są umieszczać worek
big-bag z odpadami wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt
8 w miejscu umożliwiającym odbiór worka
specjalistycznym sprzętem.
6. Właściciele nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi zobowiązani są umieszczać
odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 9 i 11 przy nieruchomości.
7. Właściciele nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi zobowiązani są do umieszczenia
odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 10 i 12-13 we oddzielnych workach odpowiednio opisanych lub
oznakowanych, bądź dostarczenia odpadów bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
8. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są zapewnić
odpowiednią ilość pojemników na odpady zmieszane (pozostałe po segregacji) oraz odpady wskazane w §
1 ust. 1 pkt 2-7.
9. Mieszkańcy lokali w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do umieszczania worka big-bag
z odpadami wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 8 przy altanie śmietnikowej lub w miejscu, z którego odbiór
specjalistycznym sprzętem będzie możliwy.
10. Mieszkańcy lokali w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do umieszczania odpadów
wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 9 i 11 bezpośrednio przy altanie.
11. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do zapewnienia
swoim mieszkańcom pojemników do gromadzenia odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 10, 12-13 w ilości
minimum 1 pojemnika na każdą frakcję.
12. Gmina-Miasto Płock zapewni pojemniki na odpady określone w § 1 ust. 1 pkt 14 i 15.
§ 3. 1. Ogranicza się ilość odbieranych bezpośrednio z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne do ilości 1 worka big-bag o pojemności 1m³
na rok kalendarzowy w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Worek big-bag o pojemności 1 m³ na odpady określone w § 1 ust. 1 pkt 8 jest udostępniany na wniosek
właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego w ilości wskazanej w § 3 ust. 1.
3. Worki big-bag o pojemności 1 m³ na odpady określone w § 1 ust. 1 pkt 8 mogą być udostępnione na
wniosek właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego w ilości przekraczającej ustalony limit za cenę
określoną inną uchwałą.
4. Wnioski składane są w siedzibie urzędu drogą tradycyjną lub poprzez ePUAP.
5. Wszystkie worki na wniosek wydawane są na okres do 5 dni roboczych. Powyżej tego okresu może
zostać naliczona opłata przez wykonawcę usługi odbioru odpadów działającego na rzecz Gminy-Miasto Płock.
§ 4. 1. W przypadku zabudowy jednorodzinnej 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. 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, brak dostępu do altanki lub gniazd pojemników na
selektywna zbiórkę może skutkować brakiem odbioru w wyznaczonym dniu. Odpady należy wystawić
w kolejnym terminie.
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4. 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. Kontenery na odpady zielone wytworzone na terenie zabudowy wielorodzinnej są udostępniane na
okres do 3 dni.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi odpowiednio wcześniej
zgłaszają na wniosku zapotrzebowanie na kontener drogą mailową do odpowiedniej komórki urzędu, w którym
określa dzień oraz miejsce podstawienia pojemnika na odpady zielone, przypisując jednocześnie odpowiednie
budynki, przy których będą prowadzone prace pielęgnacyjne.
3. Firma wykonawcza zabiera kontener trzeciego dnia bez względu na stopień zapełnienia kontenera.
4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
monitorowania zawartości kontenera. W przypadku pojawienia się w nim odpadów innych niż zielone,
zobowiązani są do usunięcia tych odpadów.
5. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi mogą we własnym zakresie
dostarczyć odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą mailową do właściwej komórki urzędu
miasta.
6. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7, wytworzone przez przedsiębiorstwa świadczące usługi
pielęgnacji terenów zielonych (koszenie traw, pielenie, pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów), winny być
zagospodarowane przez ich wytwórcę.
§ 6. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości:
1) zabudowa jednorodzinna:
a) odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 – raz na 2 tygodnie;
b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 i 6 – raz na miesiąc,
c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3-5 i 7 - raz na 2 tygodnie;
d) ) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 – w zależności od potrzeb;
e) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 9-13 – raz w miesiącu.
2) zabudowa wielorodzinna:
a) odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach (np. mała
wspólnota mieszkaniowa) 1 raz na tydzień;
b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2-6 - 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 7 (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. 7 (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 8 – w zależności od potrzeb;
f) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 9 i 11 - raz na dwa tygodnie;
g) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 10, 12-13 – raz na miesiąc.
3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 – raz w miesiącu;
b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2-6 – raz w miesiącu;
c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt (kuchenne, nie pochodzące z działalności gospodarczej)
– 2 razy w miesiącu.
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2. Przeterminowane leki lub opakowania po lekach (butelki, blistry, fiolki) należy umieścić wyłącznie
w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, o ile apteki prowadza taką zbiórkę.
3. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy w pierwszej kolejności umieścić we własnym
specjalistycznym pojemniku, a następnie dostarczyć do aptek, o ile prowadzi taką zbiórkę lub do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 7. 1. Punkty Selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują, w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, dostarczone i posegregowane odpady
wskazane w §1 ust. 1 pkt 2-15, z wyjątkiem odpadów wymienionych w punkcie 8.
2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują odpady wymienione w §1
ust. 1 pkt 8 zgodnie z obowiązującym cennikiem punktu.
3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są otwarte od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-18.00, natomiast w soboty w godz. 8.00-14.00.
§ 8. 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.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 10. Traci moc Uchwała nr 522/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 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.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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