UCHWAŁA NR 625/XXXVI/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28.11.2019r. w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka zmienionej: uchwałą nr
354/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 r. oraz uchwałą nr 489/XXIX/2021 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 marca 2021 r.
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 2021 r., poz. 1372) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 261/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 354/XX/2020
Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 r. oraz uchwałą nr 489/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia
25 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. § 9 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Odpady wymienione w § 8 ust. 1 pkt 11 można przekazać do
punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, placówkom handlowym lub umieścić
w pojemnikach w kolorze czerwonym ustawionych na terenie miasta z napisem "Oddaj zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz baterie" - których lokalizacja znajduje się na stronie czysty.plock.eu.".
2. § 9 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "Odpady niebezpieczne, wymienione w § 8 ust. 1 pkt 12, można
przekazać do placówek handlowych, innych punktów dysponujących odpowiednimi pojemnikami lub umieścić
w pojemnikach w kolorze czerwonym ustawionych na terenie miasta z napisem "Oddaj zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz baterie" - których lokalizacja znajduje się na stronie czysty.plock.eu.".
3. W § 20 ust. 1 pkt 2) skreśla się wyrażenie "pszczół miodnych oraz".
4. W § 20 ust. 1 dodaje się punkt 3) w brzmieniu: "pszczół miodnych, które mogą być na terenach
prywatnych lub gminnych."
5. § 20 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta
gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych i gminnych terenach jedynie na potrzeby własne.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
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