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UCHWAŁA NR XXVIII/240/2022
RADY GMINY PŁOSKINIA
z dnia 25 lutego 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie Rada Gminy Płoskinia uchwala, co
następuje;
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Płoskinia `i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1 odbiera się każdą ilość odpadów
komunalnych z zastrzeżeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, których ilości
zostały opisane w § 7.
§ 3. W ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Płoskinia z następującą częstotliwością:
a) niesegregowane - raz na 2 tygodnie;
b) segregowane (szkło) - raz w miesiącu;
c) segregowane (papier) - raz w miesiącu;
d) segregowane (metale i tworzywa sztuczne) - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż dwa
razy w miesiącu, w pozostałym okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz w miesiącu;
e) bioodpady stanowiące odpady komunalne - w okresie od listopada do marca odbierane będą raz
w miesiącu, natomiast w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu;
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 3 razy w ciągu roku w terminach określonych w harmonogramie
w formie tak zwanej „wystawki” bezpośrednio od mieszkańców;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne - 3 razy w ciągu roku w terminach
określonych w harmonogramie w formie tak zwanej „wystawki” bezpośrednio od mieszkańców.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości odpady komunalne zbierają w sposób selektywny.
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2. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne, z którym Gmina Płoskinia zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od mieszkańców z terenu nieruchomości zamieszkałych.
§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami segregacji,
traktowane będą jako odpady zmieszane.
§ 6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące oznakowania
kolorystyczne pojemników:
a) Kolor niebieski - przeznaczone do zbierania papieru i tektury;
b) Kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i metali;
c) Kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła;
d) Kolor brązowy - przeznaczone na bioodpady.
§ 7. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Płoskinia
utworzony jest na ulicy Stefczyka, 14-500 Braniewo. Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Płoskinia w ramach opłaty, o której mowa § 1 mogą przekazać do w/w PSZOK odpady zebrane
w sposób selektywny, takie jak:
a) papier;
b) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
c) szkło;
d) bioodpady;
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne;
f) przeterminowane leki i chemikalia;
g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcjii prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
h) zużyte baterie i akumulatory;
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
j) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg na rok na jedno gospodarstwo domowe;
k) opony samochodowe w ilości 4 sztuk na rok na jedno gospodarstwo domowe;
l) odpady tekstyliów i odzież.
2. Dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel
nieruchomości organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 8. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez Przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych:
1. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące niewłaściwego świadczenia usług mogą być zgłaszane przez właścicieli
nieruchomości:
a) Osobiście w czasie pracy Urzędu Gminy Płoskinia, pokój nr 5;
b) Pisemnie na adres Urzędu Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia;
c) Drogą elektroniczną na adres: gok@ploskinia.eu ;
d) Telefonicznie pod numerem telefonu 556208603.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia.
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§ 10. Traci moc uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 września 2016 roku 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 2016 r. poz. 3968).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Sobolewska

