
 

 

UCHWAŁA NR XV/128/2016 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Płoskinia uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Płoskinia i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę z gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów 

komunalnych. 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, odbierane są: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób; 

3) odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne, 

przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zebrane w 

selektywny sposób. 

3. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz na dwa tygodnie. 

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 4, 

traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 4. 1. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku w kolorze zielonym. 

2. Papier zbierany selektywnie umieszcza się w pojemniku w kolorze niebieskim. 

3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się 

w pojemniku w kolorze żółtym. 

4. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze 

brązowym, a ich odbiór odbywa się z częstotliwością określoną w § 6 ust. 6. 

5. Odpady o których mowa w ust. 1-3 zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą 

co najmniej raz w miesiącu. 
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§ 5. Gmina zapewnia również możliwość dostarczenia selektywnie zebranych odpadów ze szkła, papieru, 

tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

ustawionych w każdej miejscowości, odbierane będą minimum jeden raz w miesiącu. 

§ 6. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do aptek i przychodni 

uczestniczących w ich zbiórce. 

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym 

przez Gminę Płoskinia z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym zawarto umowę na odbiór 

odpadów komunalnych. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 

administracji, odbierane będą na indywidualne zamówieni złożone przez właściciela nieruchomości do 

podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych 

4. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży 

detalicznej, do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu. 

6. Odbiór odpadów ulegające biodegradacji, w tym odpadów zielonych określi harmonogram odbioru 

podany do publicznej wiadomości mieszkańcom, ustalony przez Gminę Płoskinia z podmiotem odbierającym 

odpady komunalne, z którym zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych 

§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość przekazywania pozostałych frakcji odpadów: komunalne odpady 

niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie i akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony 

powstałe w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki wskazanego przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady. 

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów Gmina poda do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Gminy Płoskinia. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 

z 2013 r. poz. 625). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Sobolewska 
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