
  

UCHWAŁA NR XI/97/20 

RADY GMINY PŁASKA 

z dnia 31 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr X/92/20 Rady Gminy Płaska z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6r ust. 3, 3b i 3c 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 

poz. 1579; z 2020 r. poz. 150 i poz. 284), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Augustowie, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany uchwały Nr X/92/20 Rady Gminy Płaska z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Podlaskiego poz. 845) 

w poniższy sposób: 

1) w § 2 ust. 2 dodaje się punkt 10 o treści: 

„10) odpady niebezpieczne oraz 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.”; 

2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje selektywnie zebrane odpady 

komunalne wymienione w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, dostarczone samodzielnie przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych; 

2) odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być 

posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone; 

3) przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych  

do zbierania w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) osoba dostarczająca odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązana 

jest umieścić je w odpowiednim pojemniku lub miejscu na terenie punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 
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2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

Gminy Płaska lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dni i godziny otwarcia 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wykaz odbieranych w nim rodzajów 

odpadów komunalnych. 

3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych należy zgłaszać natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości do Urzędu 

Gminy Płaska telefonicznie 876439082, w formie listownej lub elektronicznej na adres 

odpady@plaska.pl    z podaniem danych nieruchomości i właściciela.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Alicja Polkowska 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1944

mailto:odpady%7C@plaska.pl

		2020-04-08T11:03:05+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




