UCHWAŁA NR 101/VI/2015

Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2015 roku
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 2013 r., poz. 594 z późn. 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 2013 r., poz. 1399 z późn. 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 2013 r., poz. 1399 ze. zm.);
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2013 r., poz. 1232 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 2013 r.,
poz. 627 ze zm.).
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. bioodpadach i odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady
zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz 12 ustawy o odpadach;
Do bioodpadów można zaliczyć odpady organiczne powstające w kuchni w
gospodarstwach domowych, zakładach gastronomii, zakładach zbiorowego
żywienia oraz jednostkach handlu detalicznego. Odpadami zielonymi są:
części roślin, trawa, liście, gałęzie pochodzące z terenów zielonych oraz
targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
2. chodniku – należy przez to rozumieć część drogi przeznaczoną do ruchu
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pieszego zgodnie z art. 2 ust. 9 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 z późn. zm);
deklaracji – rozumie się przez to dokument określony w art. 6m ucpg;
W dokumencie tym właściciel nieruchomości wskazuje sposób
postępowania z odpadami komunalnymi, stawkę opłaty oraz określa ilość
osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
należy zadeklarować liczbę pojemników oraz stawkę opłaty za pojemnik.
Deklaracja stanowi jednocześnie podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
jednostce wywozowej (przedsiębiorcy) – należy przez to rozumieć
przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zgodnie z art. 9b ust. 2 ucpg oraz przedsiębiorcę, który posiada wydane
przez Prezydenta Miasta Płocka ważne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie wymienionym w art. 7 ucpg;
nieczystościach ciekłych – ścieki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ucpg;
nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości zdefiniowane w
art. 46 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.);
odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne – rozumie się przez to frakcję odpadów komunalnych,
należących do grupy 17 lub ex 20 03 99; kody odpadów zgodne są
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z
dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923);
Najczęściej spotykanymi odpadami należącymi do tej kategorii to: deski
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, sedesy, umywalki,
grzejniki, płytki, gruz ceglany i betonowy, materiały izolacyjne.
odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter
lub
skład
są
podobne
do
odpadów
powstających
w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 1 pkt 7
ustawy o odpadach;
odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to
rozumieć jedną z frakcji odpadów komunalnych, oznaczonych kodem 20 03
07 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu
odpadów;
Przykłady odpadów wielkogabarytowych: meble, dywany, wykładziny,
wózki dziecięce, rowery, duże zabawki, materace.
odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady
określone w art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach.
Do odpadów niebezpiecznych należą odpady, które charakteryzują się
właściwościami
wybuchowymi,
żrącymi,
toksycznymi,
wysoce
łatwopalnymi i innymi, wymienionymi w załączniku nr 3 w/w ustawy.
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Odpady niebezpieczne mogą również zawierać niebezpieczne związku rtęci,
chromu, arsenu, ołowiu, cyjanków i inne. Mogą również należeć do
kwasów lub zasad. Najczęściej spotykane odpady niebezpieczne w
gospodarstwach domowych to: przeterminowane leki oraz opakowania po
nich (butelki i blistry), oleje samochodowe, środki ochrony roślin, baterie i
akumulatory, rozpuszczalniki, farby olejne, aerozole, środki do konserwacji
drewna, świetlówki, żarówki energooszczędne.
odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć
odpady ulegające procesom rozkładu zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy
o odpadach;
Odpady tego rodzaju ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu
przy udziale mikroorganizmów. W wyniku rozkładu tlenowego substancje
organiczne rozkładane są przez drobnoustroje, co przyspiesza stabilizację
kompostu (unieszkodliwianie) i ogranicza wydzielanie przykrych zapachów.
W wyniku rozkładu beztlenowego powstają metan oraz dwutlenek węgla,
jako produkty działania drobnoustrojów, które nie wymagają do życia
obecności tlenu. Produktami pośrednimi rozkładu beztlenowego są kwasy
organiczne o specyficznym zapachu.
punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć miejsca
w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ucpg;
Są to miejsca, do których można dostarczyć bezpłatnie odpady
posegregowane, takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i
inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone oraz odpady budowlane i
rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Płocka”;
schronisku dla zwierząt – miejsce w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy
o ochronie zwierząt;
selektywnym zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć zbieranie
odpadów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o odpadach;
Selektywne zbieranie odpadów polega na zbieraniu do osobnych
pojemników lub worków odpadów z podziałem na rodzaje materiałów
(surowców), z jakiego zostały one wyprodukowane. Najczęściej
segregujemy: papier i tekturę, szkło, metale i tworzywa sztuczne.
Wydzielenie tych materiałów pozwoli na przetworzenie i powtórne ich
wykorzystanie, co pozwoli na ograniczenie zużycia naturalnego surowca i
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, oszczędzenie energii, miejsca
na składowisku.
stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Miasta Płocka na
podstawie art. 6k ust. 1 ucpg;
ucpg – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
z późn. zm.);

18. umowach – należy przez to rozumieć umowy podpisane przez właściciela
nieruchomości z uprawnionym podmiotem, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1
pkt 1 ucpg;
19. właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli
określonych w ucpg;
W takim rozumieniu właścicielami będą również współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści, najemcy, osoby lub jednostki organizacyjne
posiadające nieruchomość w zarządzie, inne podmioty władające
nieruchomością, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe.
20. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata
2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 – należy przez to
rozumieć uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu
Gospodarki dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 20182023 z załącznikami przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w
dniu 22 października 2012 r. z późn. zm;
21. zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek
mieszkalny zdefiniowany w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
22. zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki
mieszkalne zdefiniowane w § 3 pkt 4a Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
23. zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne
zdefiniowane w § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
24. zbiornikach bezodpływowych – instalacje i urządzenia w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 5 ucpg;
Zbiorniki bezodpływowe to instalacje lub urządzenia przeznaczone do
czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
25. zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym - należy rozumieć
sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 z
późn. zm.);
Sprzęty to urządzenia, które do prawidłowego działania wymagają prądu
elektrycznego (zasilanie z gniazdka, baterii lub akumulatorów). Do
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zalicza się np.: sprzęty
AGD, sprzęt komputerowy, zabawki na baterie, zegarki elektroniczne i
inne.
26. zwierzętach domowych – zwierzęta w rozumieniu art. 4 ust. 17 ustawy
o ochronie zwierząt;
Za zwierzęta domowe uważa się zwierzęta tradycyjnie przebywające z
człowiekiem w jego domu lub w innych pomieszczeniach i towarzyszące
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mu w codziennym życiu. Najczęściej są to psy i koty, świnki morskie,
króliki, rybki, ptaki oraz bardziej egzotyczne jak jaszczurki czy węże.
27. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta
wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 133, poz.
921 z późn. zm.);
Zwierzęta wymienione w tej ustawie i zaliczane do zwierząt gospodarskich
to m.in.: konie, osły, bydło, drób, świnie, kozy, pszczoły.
§3
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ucpg Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka i obejmuje:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach
nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego
dotyczące:
a) prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i
odbierania odpadów komunalnych;
b) uprzątania zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
c) mycia i naprawy pojazdów;
2) rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich;
7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzania.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach
nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego
§4
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń, z chodników przyległych do drogi publicznej wzdłuż
nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy; zgodnie z art. 5. ust 1, pkt 4
ucpg właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika,
na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych.
2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez
odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych
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i pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji oraz nie
bezpośrednio na pniu drzew.
3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków
komunikacyjnych oraz z dróg publicznych, należy gromadzić poza terenem
przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się
pojazdów oraz wysiadanie i wsiadanie pasażerów.
4. Obowiązek utrzymania czystości na jezdniach i placach objętych płatnym
parkowaniem należy do podmiotów pobierających z tego tytułu opłaty.
5. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do
zarządcy dróg, a prace porządkowe przeprowadzane są w miarę potrzeby.
§5
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 powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego
Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
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.
§6
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci
przeznaczonych do publicznego użytku, powinni utrzymywać teren w należytej
czystości i porządku.
2. Na place zabaw, których właścicielem jest Gmina obowiązuje zakaz
wprowadzania zwierząt.
§7
Na terenie miasta Płocka zabrania się:
1) składowania luzem odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów
wielkogabarytowych;
2) umieszczania w pojemniku frakcji odpadów niezgodnych z jego
przeznaczeniem;
3) składowanie odpadów budowlanych i poremontowych stanowiących odpady
komunalne w pojemnikach do tego nie przeznaczonych lub postępowania z
nimi w sposób inny, niż określono to w § 15 ust. 4;
4) umieszczania odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, leków, opon, baterii
i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w
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pojemnikach do tego nie przeznaczonych;
5) umieszczania w pojemnikach, workach lub kontenerach przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych wszelkich odpadów i zanieczyszczeń
pochodzących z terenu, który nie jest obsługiwany przez te pojemniki,
worki lub kontenery oraz odpadów i zanieczyszczeń nie przeznaczonych do
składowania w tych pojemnikach, workach i kontenerach;
6) umieszczania w pojemnikach: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, zwłok
zwierzęcych, odpadów pochodzących z procesów technologicznych;
7) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych
nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli,
8) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości oraz wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi,
9) wyrzucania do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne
powstające w gospodarstwach domowych i na nieruchomościach, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Rozdział 3
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
§8
Gminny
system
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
obejmuje
nieruchomości zamieszkałe w ramach zabudowy jednorodzinnej, zabudowy
wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zakresie odpadów
komunalnych związanych z bytowaniem (przebywaniem) ludzi.
§9
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.
§ 10
1. Odpady komunalne powstające
na terenie nieruchomości powinny być
zbierane selektywnie.
2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić
w pojemnikach, kontenerach lub workach odpowiadających wymaganiom
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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.
§ 11
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 będą dezynfekowane w zależności od potrzeb.
§ 12
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 ulicy.
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 najbliższej ulicy.
4. Zamknięta furtka we wnęce ogrodzenia, niewystawienie pojemnika lub
pojemnika i worków przed bramę posesji lub do najbliższej ulicy,
utrudnianie dostępu pracownikom firm wywozowych do miejsc
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych może skutkować
brakiem odbioru w wyznaczonym dniu.
5. W przypadkach, gdzie dojazd ciężkim sprzętem jest szczególnie
utrudniony, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia
pojemników lub worków do drogi publicznej lub do innego najbliższego
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miejsca, z którego odbiór odpadów komunalnych ciężkim sprzętem będzie
możliwy.
§ 13
1. W ramach stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określonych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są odpady
określone w § 14 ust. 1 oraz zmieszane, przy czym:
1) stawkę określoną w art. 6k ust. 1 pkt 2a ucpg stosuje się w sytuacji
zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny,
2) stawkę określoną w art. 6k ust. 3 stosuje się w sytuacji, gdy odpady nie są
zbierane w sposób selektywny.
2. W ramach stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za
pojemnik) określonych dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane są odpady
określone w § 14 ust. 1 pkt 1-6 (z wyłączeniem odpadów pochodzących z
działalności gastronomicznej np.: restauracje, punkty gastronomiczne,
przeterminowana żywność) oraz zmieszane, przy czym:
1) stawkę niższą stosuje się w sytuacji zbierania i oddawania odpadów w
sposób selektywny,
2) stawkę wyższą stosuje się w sytuacji, gdy odpady nie są zbierane w
sposób selektywny.
3. 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.
§ 14
1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powinno być prowadzone
z podziałem odpadów co najmniej na:
1) papier i tektura;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło (białe i kolorowe);
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady;
7) odpady zielone;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
9) meble i odpady wielkogabarytowe;
10) odpady niebezpieczne, chemikalia i przeterminowane leki,
11) opony od samochodów osobowych;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) zużyte baterie i akumulatory.
2. Odpady wymienione w § 14 ust. 1 pkt 1-13 można we własnym zakresie i
bezpłatnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów
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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), można 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.
6. 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.
7. Na terenie
zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe zostaną
odebrane pod warunkiem, że zostaną umieszczone w pobliżu altanek
śmietnikowych lub komór zsypowych.
§ 15
1. Odpady powstałe na nieruchomościach, wymienione w § 14 ust. 1 pkt 1-5,
należy gromadzić odpowiednio w:
1) pojemnikach
oznaczonych
napisem
SEGREGOWANE-ŁĄCZNIE
w
uzasadnionych przypadkach, gdy brak jest miejsca na ustawienie kilku
pojemników na poszczególne frakcje odpadów,
2) w odpowiednich pojemnikach oznaczonych napisami, wskazującymi
frakcję odpadu, tj.: SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE-OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE-METAL, PAPIER,
3) workach (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa lub nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne):
a) zielonych lub oznaczonych napisem SZKŁO,
b) przeźroczystych lub oznaczonych napisem PAPIER, TWORZYWA
SZTUCZNE- OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE-METAL
2. Odpady biodegradowalne należy gromadzić w:
1) brązowych lub oznaczonych napisem BIO workach – dotyczy frakcji
określonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7 (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
lub nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne z zastrzeżeniem § 13 ust. 2),
2) pojemnikach oznaczonych napisem BIO – dotyczy frakcji określonej w §
14 ust. 1 pkt 6 (nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne z zastrzeżeniem § 13 ust. 2).
3. Odpady powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych zabudowy
wielorodzinnej należące do frakcji wymienionej w § 14 ust. 1 pkt 7, należy
gromadzić w pojemnikach lub kontenerach dostarczonych przez
przedsiębiorcę na żądanie utrzymującego tereny zielone i odebranych po
zakończeniu prac porządkowych.
4. Odpady w § 14 ust. 1 pkt 8, powstałe w wyniku prowadzenia prac
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remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia
zamiaru
budowy
lub
wykonywania
robót
w
nieruchomościach
zamieszkałych, muszą być gromadzone w kontenerach lub workach
przeznaczonych do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne, dostarczonych przez przedsiębiorcę i
odebranych po zakończeniu prac remontowych. Odpady budowlane należy
poddać segregowaniu na „gruz czysty” oraz pozostałe odpady budowlane i
remontowe stanowiące odpady komunalne. Pojemnik na odpady zostaje
dowieziony we wskazane miejsce po uprzednim zgłoszeniu w firmie
odbierającej odpady komunalne.
5. Odpady zbierane w sposób niesegregowany (zmieszany) lub pozostałości
po segregowaniu odpadów w miejscu segregowania należy gromadzić w
pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych,
oznaczonych napisem NIESEGREGOWANE.
§ 16
Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów:
1) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:
a) odpady komunalne zmieszane – raz na 2 tygodnie,
b) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1-5 – raz na 2
tygodnie,
c) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6 i 7 – raz na 2
tygodnie;
d) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 8 – w miarę potrzeb;
e) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 9-13 – 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 § 14 ust. 1 pkt 1-5 – 2 razy na
tydzień, a w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota
mieszkaniowa) 1 raz na tydzień,
c) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6 – 2 razy na tydzień,
a w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) 1 raz
na tydzień,
d) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 – w zależności od
potrzeb, zgodnie z § 15 ust. 3,
e) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 9-13 – 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 § 14 ust. 1 pkt 1-5 – raz w miesiącu,
c) odpady wysegregowane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6 – 2 razy w
miesiącu.
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§ 17
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 SZKŁO, PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNEOPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE-METAL lub BIO.
3. Dodatkowe worki wystawione na nieruchomościach niezamieszkałych nie
będą odbierane. Pojemnik na odpady powinien być dostosowany do
częstotliwości odbioru i ilości wytwarzanych odpadów. W przypadku, gdy
posiadany pojemnik jest niewystarczający, należy wymienić go na większy
i złożyć korektę deklaracji.
§ 18
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,
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, worki kontenerowe typu big-bag
– 1m³ lub pojemniki czterokołowe – 1,1 m³ – na odpady budowlane i
remontowe stanowiące odpady komunalne.
2. Pojemniki powinny być opatrzone napisem sugerującym przeznaczenie
pojemnika, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 pkt 2.
3. Przyjmuje się, że worki na odpady powinny być w kolorze lub oznaczone
napisem zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1.
4. Dopuszcza się stosowanie podziemnych, szczelnych zbiorników z
wyprowadzoną na powierzchnie terenu komorą wrzutową, dostosowanych
do opróżniania samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe HDS.
§ 19
1. 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 § 18
ust. 1 pkt 1 lub 3.
2. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że będą prowadzić
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selektywną zbiórkę w miejscu powstawania odpadów wyposażają
nieruchomość w zestaw pojemników, biorąc pod uwagę ilość odpadów
powstających na nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej minimum w:
a) pojemnik o pojemności 120 l oznaczony jak w § 15 ust. 5 na odpady
zmieszane i pozostałe po segregacji odpadów w miejscu powstania,
b) worek o pojemności 60 l na odpady zebrane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt
4, oznaczony jak w § 15 ust. 1 pkt 3 lit a,
c) worek o pojemności 60 l na odpady zebrane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt
1-3 i 5, oznaczony jak w § 15 ust. 1 pkt 3 lit b,
d) worek o pojemności 60 l na odpady zebrane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6
i 7 oznaczony jak w § 15 ust. 2 pkt 1.
2) dla zabudowy wielorodzinnej minimum w:
a) pojemnik o pojemności 770 l oznaczony jak w § 15 ust. 5 na odpady
zmieszane i pozostałe po segregacji odpadów w miejscu powstania,
b) „gniazdo” złożone z przynajmniej 3 pojemników (lub ich wielokrotności)
o pojemnościach 1,1 m³ - na odpady zebrane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt
1-5 zlokalizowane w miejscach wskazanych przez właściciela
nieruchomości, w kolorach i oznaczeniach zgodnych z przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października
2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 219, poz. 1858); dopuszcza się
stosowanie pojemników o pojemnościach min. 120 l do zbierania
odpadów zebranych łącznie zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1-5 w przypadku,
gdy na terenie nieruchomości nie ma wystarczająco dużo miejsca na
ustawienie „gniazd” lub jest utrudniony odbiór odpadów przy pomocy
specjalistycznego sprzętu. Pojemnik musi być oznaczony jak w § 15
ust. 1 pkt 1,
c) pojemnik o pojemności 770 l na odpady zebrane zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 6 oznaczony jak w § 15 ust. 2 pkt 2; dopuszcza się stosowanie
pojemników o pojemnościach min. 120 l w przypadku, gdy na terenie
nieruchomości nie ma wystarczająco dużo miejsca na ustawienie
„gniazd” lub jest utrudniony odbiór odpadów przy pomocy
specjalistycznego sprzętu.
3) Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych
odpadów, wyposażają nieruchomość minimum w:
a) pojemnik o pojemności 120 l oznaczony jak w § 15 ust. 5 na odpady
zmieszane i pozostałe po segregacji w miejscu powstania;
b) worek o pojemności 60 l na odpady zebrane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt
4, oznaczony jak w § 15 ust. 1 pkt 3 lit a,
c) worek o pojemności 60 l na odpady zebrane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt
1-3 i 5, oznaczony jak w § 15 ust. 1 pkt 3 lit b lub
d) „gniazdo” określone w § 19 ust. 2 pkt 2 lit b,
e) worek o pojemności 60 l na odpady zebrane zgodnie z § 14 ust. 1 pkt
6, oznaczony zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1 lub pojemnik oznaczony jak w
§ 15 ust. 2 pkt 2.
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3. 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.
§ 20
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
§ 21
1. Właściciele nieruchomości zabudowanej, podłączonej do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do posiadania umowy na odprowadzanie
ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.
2. Właściciele
nieruchomości
zabudowanej,
usytuowanej
na
terenach
nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej winni wyposażyć nieruchomość w
przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelne zbiorniki bezodpływowe,
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych. Wymagania techniczne
oraz warunki budowy i eksploatacji tych urządzeń określają aktualnie
obowiązujące przepisy budowlane i sanitarne.
3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 2 zobowiązani są do
zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania w odpowiednim
stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia
nieczystości ciekłych.
5. 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.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami
§ 22
1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowane we
własnym zakresie w kompostownikach przydomowych na terenie zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej.
2. Firma odbierająca zobowiązana jest do przekazywania w pierwszej kolejności
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do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
odpadów zmieszanych i odpadów zielonych.
3. W przypadku braku instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
odpady powinny być kierowane do instalacji zastępczych do czasu
uruchomienia RIPOK, wyznaczonych dla regionu, zgodnie z zasadą bliskości.
4. W przypadku wystąpienia awarii instalacji odpady powinny być kierowane do
instalacji zastępczej obsługi.
Rozdział 6
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych
§ 23
1. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i
zwierząt,
2) nie były uciążliwe dla innych osób.
2. Właściciele lub opiekunowie psa wyprowadzając go na teren ogólnie
dostępny zobowiązani są do prowadzenia psa na smyczy lub w kagańcu, a
psa rasy uznawanej za agresywną – na smyczy i w kagańcu. Powyższe
zasady
obowiązują
także
w
budynkach
wielorodzinnych,
w
pomieszczeniach wspólnego użytku takich jak: windy, korytarze, klatki
schodowe oraz w innych obiektach, w których administrator dopuścił
wprowadzanie zwierząt.
3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w
kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, a właściciel psa
lub opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem, co oznacza, iż pies reaguje w każdej sytuacji na komendę
opiekuna.
4. Zwolnienie psa ze smyczy nie może mieć miejsca na terenach, na których
znajdują się piaskownice oraz inne urządzenia służące do zabaw dla dzieci.
5. Właściciele nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie,
zobowiązani są zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec
możliwości wydostania się psa poza jej granice.
6. Właściciele
lub
opiekunowie
zwierzęcia
zobowiązani
są
do
natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę
w obiekcie i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego;
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników.
7. Odchody zwierzęce powinny być zebrane do szczelnej torby i umieszczone
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów zmieszanych lub
koszach ulicznych.
§ 24
1. Zabrania się :
1) wypuszczania zwierzęcia bez opieki właściciela lub opiekuna,
2) doprowadzania zwierzęcia przez drażnienie, szczucie lub płoszenie do
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stanu, w którym staje się ono niebezpieczne.
2. Zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane
będą jako bezdomne, wyłapywane i doprowadzane do schroniska dla
zwierząt, zwanego dalej schroniskiem.
§ 25
1. Padlinę zwierząt należy usunąć niezwłocznie dostarczając ją do podmiotu
uprawnionego do odbioru padliny lub do podmiotu, z którym Gmina zawarła
stosowną umowę.
2. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:
1) osób posiadających zwierzęta,
2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzęta znajduje się na jezdni lub w obrębie
pasa drogowego,
3) gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.
Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 26
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 2006 r. Nr 136, poz. 969 z
późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. 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.
§ 27
1. Obszar
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pasieczyska

winien

być

ogrodzony.

Zaleca

się

zlokalizowanie

2.
3.
4.
5.

pasieczyska w minimalnej odległości 10 metrów od sąsiednich nieruchomości,
budynków lub drogi publicznej. W przypadku braku możliwości zachowania
określonej odległości zaleca się oddzielenie stałą przeszkodą (parkan, mur,
krzewy) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie się
wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.
Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio
ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz
tych obiektów.
Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów
zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych w innych
miejscach publicznych.
Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie
jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku, a
odchody zwierzęce regularnie usuwane.
Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich powinno odpowiadać wymaganiom
określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15
lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy
utrzymywaniu gatunków gospodarskich, dla których normy ochrony zostały
określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 56, poz. 344 z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28
czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków
gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach Unii Europejskiej (Dz. U z 2010 r., Nr 116, poz. 778).
§ 28

Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
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.
§ 29
Postanowienia § 28 nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich:
1) utrzymywanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych,
2) przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, schroniskach
dla zwierząt oraz stanowiących własność cyrków lub klubów sportowych,
3) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów
policji, służb porządkowych i ratowniczych,
4) utrzymywanych w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów
naukowych, doświadczalnych i serologicznych.
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Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 30
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
§ 31
1. 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 2013 r., poz. 1399 z późn zm.) oraz inne obowiązujące w
zakresie objętym niniejszym Regulaminem.
2. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ucpg na stronie internetowej urzędu gminy
oraz w sposób zwyczajowy przyjęty udostępnia się informacje o:
1)przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne;
2)miejscach zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady;
3)osiągniętych w danym roku kalendarzowym poziomach recyklingu, odzysku i
ograniczeniu masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania;
4)punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5)zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych.
§ 32
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 33
Traci moc uchwała Nr 722/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia
2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Płocka.
§ 34
Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
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