
UCHWAŁA NR XXXII.228.2018
RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku - Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Raciąż, na których zamieszkują mieszkańcy 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady 
powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1. Odpady komunalne zmieszane – w ilości do 60 litrów miesięcznie na jednego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Raciąż w każdej ilości.

§ 3. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane w sposób selektywny niezgodny 
z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż, traktowane 
są jako odpady komunalne zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę, następuje w ilości, która po 
uwzględnieniu pozostałych zebranych odpadów zmieszanych, nie przekroczyła ilości określonej w § 2 ust. 1.

§ 4. Odpady komunalne zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy raz w miesiącu.

§ 5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, raz na 2 miesiące.

§ 6. 1. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, wymienione w § 4 i §5, które zostały wystawione przed 
posesję w sposób umożliwiający ich odbiór z drogi publicznej.

2. Odpady komunalne wymienione w § 4 i §5 wystawione w innych miejscach, niż określone w ust. 1 lub 
w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają 
odbiorowi.
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§ 7. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 4 –5 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez przedsiębiorcę, wyłonionym w drodze przetargu, z którym Gmina Raciąż zawrze umowę na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Raciąż zostanie opublikowany na stronie 
internetowej urzędu oraz podany do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy każdorazowo zgłaszać zaistnienie takiej 
sytuacji do Urzędu Gminy Raciąż z siedzibą w Raciążu przy ul. Kilińskiego 2, w pokoju nr 4  osobiście lub pod 
numerem telefonu (23) 679-12-80.

§ 9. Gmina utworzyła i prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany  
w miejscowości Koziebrody. PSZOK jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy uiszczają 
opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 10. Zasady korzystania z PSZOK w Koziebrodach określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Raciąż, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony 
od aut osobowych, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Gminy 
Raciąż w ramach tzw. mobilnej zbiórki, po czym odpady te są gromadzone w gminnym PSZOK 
w miejscowości Koziebrody.

§ 12. Odpady komunalne niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w szczególności:

1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;

2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich ;

3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji oraz opakowań po 
nich;

4) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki;

5) baterie i akumulatory;

6) zużyte kartridże i tonery;

7) przepracowane oleje  przyjmowane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym 
mowa w § 9, po ich dostarczeniu przez mieszkańców na własny koszt, w szczelnych opakowaniach, 
umożliwiających ich identyfikację.

§ 13. Na mocy porozumienia zawartego między partnerami: Gminą Raciąż i Gminą Dzierzążnia, w dniu 
4 września 2015 r. PSZOK w Koziebrodach jest również dostępny dla mieszkańców gminy Dzierzążnia.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski
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Załącznik do Uchwały  

Rady Gminy w Raciążu  

Nr XXXII.228.2018  

z dnia 27 kwietnia 2018 r.  

 

REGULAMIN 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RACIĄŻ 

 

§ 1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego w miejscowości Koziebrody.  

2. Podmiotem prowadzącym PSZOK, obsługujący teren gminy Raciąż, jest Gmina Raciąż. 

3. Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 4 września 2015 r. pomiędzy Gminą Raciąż i Gminą 

Dzierzążnia, PSZOK w Koziebrodach obsługuje również mieszkańców gminy Dzierzążnia. 

§ 2 

1. Przekazanie odpadów do PSZOK  jest możliwe po wcześniejszym skontaktowaniu się  z Urzędem 

Gminy w Raciążu w celu ustalenia terminu przyjęcia odpadów przez PSZOK.  

2. Istnieje możliwość tzw. „mobilnej zbiórki”, polegającej na odbiorze odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych (z terenu gminy Raciąż) i transporcie ich do PSZOK w Koziebrodach. 

Transport organizowany jest przez Urząd Gminy Raciąż, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby 

odbioru przez właściciela nieruchomości. 

3. Uzyskanie informacji dotyczących lokalizacji PSZOK oraz złożenie zgłoszenia na mobilną zbiórkę są 

możliwe pod numerem telefonu Urzędu Gminy w Raciążu: (23) 679-12-80, bądź osobiście w siedzibie 

urzędu, w pokoju nr 4. 

§ 3 

1. PSZOK jest oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.  

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony przez gminę pracownik.  

3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone na terenie gmin Raciąż i Dzierzążnia, pochodzące 

z nieruchomości zamieszkałych.  

4. Odpady komunalne (niepochodzące z prowadzenia działalności) dostarczone przez właścicieli 

nieruchomości, o których mowa w ust. 3, przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby dostarczającej odpady.  

5. Zebrane na terenie PSZOK odpady komunalne będą przekazywane do zagospodarowanie 

podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 4 

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z podziałem na:  

a) papier;  

b) metal;  

c) tworzywa sztuczne;  
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d) opakowania wielomateriałowe;  

e) szkło;  

f) odpady zielone; 

g) przeterminowane leki i chemikalia;  

h) zużyte baterie i akumulatory;  

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

k) zużyte opony;  

l) odpady budowlane i rozbiórkowe.  

 

2. PSZOK przyjmuje opony, o których mowa w ust. 1 lit. k, pochodzące wyłącznie z gospodarstw 

domowych, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, np. opony od samochodów 

osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp. Opony nie mogą pochodzić 

z działalności gospodarczej lub rolniczej.  

 

3. PSZOK przyjmuje odpady remontowo-budowlane, o których mowa w ust. 1 lit. l, pochodzące 

wyłącznie z remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia 

na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, np. gruz ceglany i betonowy, odpady 

z materiałów ceramicznych, usunięte tynki, tapety itp.  

 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust. 1 lit. l, należy dostarczyć do PSZOK 

w workach gwarantujących ich bezpieczny transport i rozładunek. Zezwala się dostarczać do PSZOK 

odpady wielkogabarytowe pochodzenia remontowego luzem. 

 

5. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK od wykonawców robót 

budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.).  

 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, o których mowa w ust. 1 

lit. i, j mogą być dostarczone do PSZOK luzem. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być 

kompletny zaś odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być opróżnione 

z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.  

 

7. Odpady, o których mowa w ust. 1 lit. a – f, właściciel nieruchomości dostarcza w workach, które 

może otrzymać w Urzędzie Gminy w Raciążu:  

a) worek niebieski, w którym należy gromadzić papier;  

b) worek żółty, w którym należy gromadzić tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz 

metal; 

c) worek zielony, w którym należy gromadzić opakowania szklane kolorowe (szkło kolorowe);   

d) worek biały, w którym należy gromadzić opakowania szklane białe/przezroczyste (szkło białe); 

e) worek brązowy, w którym należy gromadzić odpady zielone. 

 

8. Przez odpady komunalne, zgłaszane do odebrania w ramach „mobilnej zbiórki”, rozumie się 

wyłącznie: meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony, o których mowa w ust. 2. 
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§ 5 

1. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:  

a) dostarczone zostaną inne odpady niż wymienione w § 4 ust. 1 (np. zmieszane odpady komunalne 

w tym zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe; odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość 

lub skład wskazuje, że pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej lub powstały w wyniku budowy czy 

też rozbiórki budynku lub obiektu bądź powstały w wyniku prac prowadzonych przez wykonawców 

robót budowlanych, odpady zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne, odpady 

pochodzące z demontażu pojazdów, opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów 

większych niż pojazdy o dopuszczalne masie całkowitej do 3,5 tony itp.);  

b) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 zostaną niewłaściwe posegregowane (np. 

będą zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów);  

c) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a – f, nie zostaną zgromadzone 

i dostarczone do PSZOK w odrębnych workach uwzględniających daną frakcję odpadów tj. 

oddzielne worki na: papier; tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal; szkło 

kolorowe; szkło białe oraz odpady zielone;  

d) ilość i rodzaj odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1, wskazuje na pochodzenie z innego źródła 

niż gospodarstwo domowe (np. pochodzą z działalności przemysłowej lub rolnej);  

e) dostawca odpadów nie okaże wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość;  

f) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 zostaną nieprawidłowo zabezpieczone (tj. 

w uszkodzonych, nieszczelnych bądź zanieczyszczonych workach);  

g) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, zostaną zgromadzone w niewłaściwych 

workach (np. w opakowaniach pochodzących z produktów rolniczych tj. m.in. worki po nawozach);  

h) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 byłyby sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

prawa, nie widnieją w wykazie lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.  

2. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, dostawca odpadów 

zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, obsługa PSZOK sporządza 

stosowną notatkę służbową wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.  

 

§ 6 

1. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na 

własny koszt. Wyjątek stanowi transport w/w odpadów w ramach „mobilnej zbiórki”, którą 

organizuje i finansuje Gmina Raciąż. 

2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą osoby upoważnionej przez Urząd Gminy 

Raciąż do otwarcia PSZOK.  

3. Osoba dostarczająca odpady, na żądanie pracownika udostępniającego PSZOK, zobowiązana jest 

otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego 

zawartości.  

4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem 

przyjmowanych odpadów.  

5. Do rozładunku odpadów, w miejscu wskazanym przez pracownika udostępniającego PSZOK, 

zobowiązany jest ich dostawca.  
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6. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było 

ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych, 

znajdujących się na terenie PSZOK, przez dostarczającego odpady, bez konieczności użycia 

specjalistycznego sprzętu.  

7. Odpady, mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 

tony.  

8. Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, 

paletach lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniem pracownika udostepniającego PSZOK 

i obowiązującym prawem.  

§ 7 

1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby 

pełnoletniej.  

2. Zakazuje się wstępu poza obszar wyznaczony przez pracownika udostępniającego PSZOK.  

3. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:  

a) przestrzegania zaleceń pracowników udostępniających PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca 

złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK;  

b) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym 

niepalenia papierosów;  

c) zachowania wymogów bezpieczeństwa;  

d) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.  

4. Urząd Gminy Raciąż oraz jego pracownicy udostępniający  PSZOK nie ponoszą odpowiedzialności za 

rzeczy pozostawione na terenie PSZOK.  

5. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

§ 8 

1. Zasady korzystania z PSZOK oraz zapisy niniejszego Regulaminu dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Raciąż pod adresem: www.raciaz.iap.pl . 

2. Wszelkie informacje na temat PSZOK można uzyskać w Urzędzie Gminy w Raciążu w pok. nr 4 lub 

pod numerem telefonu: (23) 679-12-80.  

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 

W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI. 
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