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(Projekt) 

Uchwała Nr …………………… 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 

z dnia …………...... r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach 

administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 

Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 

Wyszogród. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 w związku z art. 69 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6r 

ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, 2, §9 ust. 4 Statutu Związku 

Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 2865), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

…………………………………….., Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego 

uchwala, co następuje: 

§1 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, 

Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, 

Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od  właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwość ich odbierania; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli lub 

przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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§2 

1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w 

ramach opłaty, odebrana zostanie każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych. 

2. Ustala się, że wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów 

odpadów komunalnych: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) przeterminowane leki i chemikalia; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu, stanowiące odpady 

komunalne. 

6) bioodpady, w tym odpady zielone pochodzące z nieruchomości o łącznej 

powierzchni terenów zielonych nieprzekraczających 1 000 m²; 

3. Ustala się, że właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy 

zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny zobowiązani są do 

selektywnego zbierania i oddawania następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) szkło; 

2)  papier i tektura; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) metale; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

4. Bioodpady, w tym odpady zielone odbierane będą po uprzednim wskazaniu tego faktu 

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Bioodpady, w tym odpady zielone odbierane będą zgodnie z częstotliwością określoną 

w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

6. Odpady, o których mowa w ust.2 pkt 1 -4 odbierane są od właściciel nieruchomości w 

ramach mobilnej zbiórki prowadzanej dwa razy w roku. 

7. Wysegregowane odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 5  odbierane są od właścicieli 

nieruchomości w ramach mobilnej zbiórki prowadzonej dwa razy w roku, po 

uprzednim złożeniu przez właściciela nieruchomości wniosku o odbiór odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych nie zawierających gruzu, stanowiących odpady 

komunalne. Niniejszy wniosek właściciel nieruchomości składa do Biura ZGRP w 

terminie od 14 do 7 dni przed datą mobilnej zbiórki. 
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8. W ramach opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

odbierane są dwa razy w roku podczas mobilnej zbiórki, zużyte opony pochodzące 

wyłącznie z gospodarstw domowych, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej w ilości do 8 sztuk 

liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego. 

 

§3 

1. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów wytworzonych łącznie przez jednego mieszkańca 

wynosi 30 kg na miesiąc. 

2. Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach opłaty wyposaży nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy: 

1) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej lub zagrodowej zadeklarował, 

że nie będzie zbierał i oddawał odpadów komunalnych w sposób selektywny w pojemnik na 

odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l. z napisem „ZMIESZANE” lub 

„NIESEGREGOWANE”; 

2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej lub zagrodowej zadeklarował, 

że będzie zbierał i oddawał odpady komunalne w sposób selektywny w: 

a) pojemnik o pojemności odpowiadającej co najmniej 120 l. na odpady zmieszane pozostałe 

po sortowaniu z napisem „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 

b) worki o pojemności odpowiadającej 120 l. oznaczone napisem „PAPIER I TWORZYWA 

SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe w 

ilości odpowiadającej liczbie worków wystawionych przez właściciela nieruchomości do 

odbioru, jednak nie więcej niż: 

 w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób – 2 worki przeznaczone 

do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 

wielomateriałowych,  

 w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 4 do 6 osób – 3 worki przeznaczone 

do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 

wielomateriałowych,  

 w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 6 osób – 4 worki przeznaczone 

do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 

wielomateriałowych; 
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c) jeden worek o pojemności odpowiadającej 60 l. lub 120 l. oznaczony napisem „SZKŁO” 

na szkło, w przypadku gdy właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów 

segregowanych wystawi do odbioru worek oznaczony napisem „SZKŁO”; 

3) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował przekazywanie bioodpadów, w 

tym odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej, której łączna 

powierzchnia terenów zielonych nie przekracza 1 000 m² w worki o pojemności 

odpowiadającej 60 l. lub 120 l. oznaczone napisem „BIOODPADY” na bioodpady, w tym 

odpady zielone w ilości odpowiadającej liczbie worków wystawionych przez właściciela 

nieruchomości do odbioru, jednak nie więcej niż 4 worki. 

3. Podmiot odbierający odpady komunalne w dniu odbioru odpadów segregowanych, 

wyposaża nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w worki, o których mowa w 

ust. 2 pkt. 2, 3. 

§4 

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 

przez część roku, w tym domków letniskowych (nie dotyczy nieruchomości 

wykorzystywanych do celów zarobkowych np. pensjonatów itp.) stosuje się odpowiednio 

zapisy §1, §2 oraz §3 niniejszej uchwały. 

§5 

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 

wielolokalowej, stosuje się odpowiednio zapisu §1 oraz §2 niniejszej uchwały. 

§6 

Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach opłaty wyposaży nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielolokalowej: 

1) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w 

zabudowie wielolokalowej zadeklarował, że nie będzie zbierał i oddawał odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m³ lub 

pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l. na lokal, na odpady zmieszane z napisem 

„ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 

2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w 

zabudowie wielolokalowej zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał odpady komunalne w 

sposób selektywny w: 

a) pojemnik o pojemności odpowiadającej co najmniej 1,1 m³ lub pojemnik o pojemności nie 

mniejszej niż 120 l. na lokal, na odpady zmieszane pozostałe po sortowaniu z napisem 

„ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 
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b) „gniazdo” złożone z co najmniej 2 pojemników o pojemności 1,1 m³/1,5m³ na odpady 

segregowane, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości, 

oznaczonych napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa 

sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe oraz napisem „SZKŁO” na szkło; 

3) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w 

zabudowie wielolokalowej zadeklarował przekazywanie bioodpadów, w tym odpadów 

zielonych w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 1,1 m³  oznaczone napisem 

„BIOODPADY” na bioodpady, w tym odpady zielone.  

§7 

1. Związek Gmin Regionu Płockiego w związku z funkcjonowaniem systemu identyfikacji 

pojemników i worków wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część 

roku, w tym domki letniskowe (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów 

zarobkowych np. pensjonatów itp.) oraz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

w zabudowie wielolokalowej  w komplet kodów kreskowych celem identyfikacji rodzaju i 

ilości odpadów odbieranych z nieruchomości oraz sprawdzenia należytego wykonania usługi 

odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.   

2. W sytuacji, w której ilość dostarczonych kodów kreskowych, o których  mowa w ust. 1 nie 

jest wystarczająca, właściciel nieruchomości informuje o tym fakcie Związek Gmin Regionu 

Płockiego najpóźniej w terminie 14 dni przed kolejnym terminem odbioru odpadów 

komunalnych.  

§8 

1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne, w ramach opłaty, odbierane są: 

1) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne zadeklarował, że nie będzie zbierał i oddawał odpadów 

komunalnych w sposób selektywny – zmieszane odpady komunale; 

2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał odpady komunalne w 

sposób selektywny: 

a) odpady zmieszane pozostałe po sortowaniu; 

b) szkło; 

c) papier i tektura; 

d) tworzywa sztuczne; 
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e) metale; 

f) opakowania wielomateriałowe; 

2.  Bioodpady, w tym odpady zielone odbierane będą po uprzednim wskazaniu tego faktu w 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości o 

łącznej powierzchni terenów zielonych nieprzekraczających 1 000 m²; 

 

§9 

1. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, który zadeklarował, że nie będzie zbierał i oddawał odpadów komunalnych w 

sposób selektywny, zobowiązany jest do wyposażenia: 

a) budynków, lokali użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, przychodnie i 

gabinety lekarskie itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 2 litrom 

na każdego pracownika, ucznia, pacjenta, interesanta, itp., jednak niemniej niż 120 

litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 

b) lokali handlowych w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 2 litrom na 

1 m
2
 powierzchni handlowej (tj. części gdzie przebywają pracownicy tzw. 

pomieszczenia socjalne oraz obsługiwani są klienci) jednak niemniej niż 120 litrów z 

napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 

c) lokali gastronomicznych, w tym ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu w 

pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 10 litrom na jedno miejsce 

konsumpcyjne, jednak niemniej niż 120 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub 

„NIESEGREGOWANE”; 

d) ulicznych punktów szybkiej konsumpcji w pojemniki o pojemności odpowiadającej 

co najmniej 120 litrom z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 

e) domów weselnych, sal bankietowych oraz nieruchomości o podobnym charakterze w 

pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 20 litrom na jednego 

konsumenta, jednak niemniej niż 1100 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub 

„NIESEGREGOWANE”; 

f) zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych, itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej 

co najmniej 120 litrom na każdych 12 pracowników, jednak niemniej niż 120 litrów z 

napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 
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g) hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji w pojemniki o 

pojemności odpowiadającej co najmniej 20 litrom na jedno łóżko, jednak niemniej niż 

120 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 

h) plaż, miejsc grillowych, oraz nieruchomości o podobnym charakterze itp. w pojemniki 

o pojemności odpowiadającej co najmniej 120 litrom na nieruchomość z napisami 

„ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 

i) pól namiotowych w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 60 litrom na 

jedno miejsce namiotowe, jednak niemniej niż 1100 litrów na nieruchomość z 

napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 

j) cmentarzy w pojemniki o pojemności odpowiadającej 60 litrom na 100 m2 

powierzchni jednak niemniej niż 120 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub 

„NIESEGREGOWANE”; 

k) targowisk w pojemniki o pojemności odpowiadającej 2 litrom na każdy 1 m2 

powierzchni targowiska, jednak niemniej niż 240 litrów z napisami „ZMIESZANE” 

lub „NIESEGREGOWANE”; 

l) szpitali w pojemniki o pojemności odpowiadającej 7,5 litra na jedno łóżko, jednak 

niemniej niż 1100 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”; 

m) innych nieruchomości wyżej nie wymienionych w pojemniki o pojemności 

odpowiadającej co najmniej 120 litrom z napisami „ZMIESZANE” lub 

„NIESEGREGOWANE”. 

2. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, który zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał odpady komunalne w sposób 

selektywny, zobowiązany jest do wyposażenia: 

a) budynków, lokali użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, przychodnie i 

gabinety lekarskie itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 

2 litrom na każdego pracownika, ucznia, pacjenta, interesanta itp., jednak niemniej niż 

120 litrów: w pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na 

odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I 

TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 

wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub 

worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w 

tym odpady zielone, 

b) lokali handlowych w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 2 

litrom na 1 m
2
 powierzchni handlowej (tj. części gdzie przebywają pracownicy tzw. 
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pomieszczenia socjalne oraz obsługiwani są klienci) jednak niemniej niż 120 litrów: 

pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady 

pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA 

SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 

wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub 

worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w 

tym odpady zielone, 

c) lokali gastronomicznych, w tym ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu w 

pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 10 litrom na jedno 

miejsce konsumpcyjne, jednak niemniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami 

„ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, 

pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, 

tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z 

napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na 

komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

d) ulicznych punktów szybkiej konsumpcji w pojemniki o pojemności odpowiadającej 

łącznie co najmniej 120 litrom: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub 

„NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z 

napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, 

metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” 

na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady 

ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,  

e) domów weselnych, sal bankietowych oraz nieruchomości o podobnym charakterze w 

pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 20 litrom na jednego 

konsumenta, jednak niemniej niż 1100 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” 

lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki 

z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, 

metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” 

na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady 

ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

f) zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych, itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej 

łącznie co najmniej 120 litrom na każdych 12 pracowników, jednak niemniej niż 120 

litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady 
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pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA 

SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 

wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub 

worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w 

tym odpady zielone, 

g) hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji w pojemniki o 

pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 20 litrom na jedno łóżko, jednak 

niemniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub 

„NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z 

napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, 

metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” 

na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady 

ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

h) plaż, miejsc grillowych oraz nieruchomości o podobnym charakterze itp. w pojemniki 

o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 120 litrom na nieruchomość: 

pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady 

pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA 

SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 

wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub 

worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w 

tym odpady zielone, 

i) pól namiotowych w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 60 

litrom na miejsce namiotowe, jednak niemniej niż 1100 litrów na nieruchomość: 

pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady 

pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA 

SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 

wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub 

worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w 

tym odpady zielone, 

j) cmentarzy w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie 60 litrom na 100 m2 

powierzchni jednak niemniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” 

lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki 

z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, 

metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” 



10 
 

na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady 

ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

k) targowisk w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie 2 litrom na każdy 1 m2 

powierzchni użytkowej targowiska, jednak niemniej niż 240 litrów: pojemniki z 

napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po 

segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” 

na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki 

lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami 

„BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 

zielone, 

l) szpitali w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie 7,5 litra na jedno łóżko, 

jednak niemniej niż 1100 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub 

„NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z 

napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, 

metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” 

na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady 

ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

m) innych nieruchomości wyżej nie wymienionych w pojemniki o pojemności 

odpowiadającej łącznie co najmniej 120 litrom: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” 

lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki 

z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, 

metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” 

na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady 

ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. 

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, suma pojemności odpadów: zmieszanych pozostałych po sortowaniu oraz 

odpadów zebranych i oddawanych w sposób selektywny jednorazowo, nie może przekroczyć 

pojemności zadeklarowanego pojemnika na odpady komunalne.  

4. Właściciele nieruchomości mieszanych tj. takich, które w części są nieruchomościami 

zamieszkałymi, a w części  nieruchomości niezamieszkałymi, zobowiązani są do złożenia 

deklaracji w zakresie części zamieszkałej nieruchomości jak i części niezamieszkałej 

nieruchomości. Związek Gmin Regionu Płockiego w zakresie części zamieszkałej 

nieruchomości dokonuje odbioru odpadów na zasadach określonych w §2 oraz wyposaża 

część zamieszkałą nieruchomości w pojemniki i/lub worki zgodnie z zapisami §3. Właściciel 
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nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia części niezamieszkałej nieruchomości w 

pojemniki i/lub worki na zasadach opisanych w §9 ust. 1, 2. 

5. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności 

gospodarczej, właściciel nieruchomości składa deklarację na nieruchomość mieszaną. 

Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość w pojemnik na zasadach 

określonych w §3. 

 

§10 

1. Odpady komunalne, o których mowa w §2  oraz §8 będą odbierane od właścicieli 

nieruchomości nieruchomości od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt, w godzinach 

6:00 – 20:00, w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów, ustalonym dla 

danej miejscowości i dostarczonym właścicielom nieruchomości raz w roku. Związek Gmin 

Regionu Płockiego podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej – 

www.zgrp.odpady.pl, harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. 

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część 

roku, w tym domków letniskowych (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów 

zarobkowych np. pensjonatów itp.) dokonywany jest z drogi publicznej lub innej drogi 

przeznaczonej do użytku publicznego. 

3. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 

zabudowie wielolokalowej oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne nastąpi po zapewnieniu przez właścicieli nieruchomości 

możliwość swobodnego dostępu do pojemników.  

4. Zaleca się właścicielom nieruchomości niezamieszkałych pisemne potwierdzanie odbioru 

odpadów na druku przedstawionym przez pracowników podmiotu odbierającego odpady. 

5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą 

uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

6. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, zebrane niezgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie 

poszczególnych Gmin Członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego tj. Bielsk, Brudzeń 

Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara 

Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród traktowane są jako zmieszane odpady 

komunalne. 

http://www.zgrp.odpady.pl/
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7. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§11 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości  lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych należy zgłaszać do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Płocku przy ul. 

Zglenickiego 42: 

1) pisemnie; 

2) telefonicznie – nr tel.: /24/ 366 03 02 

3) elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza umieszczonego na stronie 

internetowej – www.odpady.zgrp.pl. 

§12 

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ponoszoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, w Punktach Selektywnej Zbiórki 

Odpadów będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

7) przeterminowane leki, 

8) chemikalia, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) zużyte opony wytworzone w gospodarstwie domowym, pochodzące z pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, niepochodzące z działalności gospodar-

czej lub rolniczej, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

14) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. 

http://www.odpady.zgrp.pl/
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2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane 

w sposób selektywny. 

3. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady budow-

lane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, 

niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania ro-

bót, zaliczamy do nich np. gruz ceglany i betonowy, odpady materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety i okleiny, boazerie, panele, drzwi, okna, 

rynny, armaturę, materiały izolacyjne. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w ilości ….. Mg (tony) na każdy rok 

kalendarzowy z każdej nieruchomości zamieszkałej, dla której została złożona deklaracja o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Transport odpadów do PSZOK-u zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie 

i na własny koszt. 

6. Przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbędzie się 

po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz fakt zamieszkiwania na terenie 

gminy będącej członkiem Związku Gmin Regionu Płockiego. 

7. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmują odpadów wymie-

nionych w § 12 ust. 1 z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują od-

rębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

8. Oddający odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

a) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w odpowiednim miejscu i 

w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK, 

b) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobo-

wiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób 

zgodny z przepisami prawa. 

9. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmó-

wić przyjęcia odpadów w przypadku gdy: 

a) dostarczone zostaną odpady inne niż wymienione w § 12 ust. 1, 

b) dostarczone zostaną zmieszane odpady komunalne, 

c) dostarczone zostaną odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych nie-

szczelnych workach, zanieczyszczone). 

10. Lokalizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zasady przyj-

mowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK określone są szczegółowo 
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w „Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, dostępnego na 

stronie internetowej www.odpady.zgrp.pl. 

§ 13 

Traci moc uchwała Nr 21/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 

czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń 

Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara 

Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród. 

§14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego. 

§15 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin Regionu 

Płockiego 

 

 

http://www.odpady.zgrp.pl/
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr……. 

z dnia …………….. 

1) Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej  

Rodzaj 
odpadu 

Komunalne odpady 
zmieszane 

Papier, tworzywa 
sztuczne, metale, 

opakowania 
wielomateriałowe 

Szkło 
Bioodpady w tym 

odpady zielone 

Meble i inne 
odpady 

wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt 
elektryczny i 

elektroniczny oraz 
zużyte opony, leki, 

chemikalia, 
zużyte baterie i 

akumulatory 

Odpady 
budowlane i 
rozbiórkowe 

Częstotliwość 
odbioru 

- nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie w okresie 

od kwietnia do 
października; 

- raz na miesiąc w okresie 
od listopada do marca. 

Nie rzadziej niż raz w 
miesiącu przez cały 

rok 

Nie rzadziej niż 
raz w miesiącu 
przez cały rok 

- nie rzadziej niż 
raz na dwa 

tygodnie w okresie 
od kwietnia do 
października; 

- raz na miesiąc w 
okresie od 

listopada do 
marca. 

dwa razy w roku w 
okresie od marca do 

listopada podczas 
mobilnej zbiórki 

odpadów 

dwa razy w roku w 
okresie od marca 

do listopada 
podczas mobilnej 

zbiórki po 
uprzednim 

zgłoszeniu przez 
właściciela 

nieruchomości 
takiej potrzeby do 

biura ZGRP 
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2) Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – część wiejska 

Rodzaj 
odpadu 

Komunalne odpady 
zmieszane 

Papier, tworzywa 
sztuczne, metale, 

opakowania 
wielomateriałowe 

Szkło 
Bioodpady w tym 

odpady zielone 

Meble i inne 
odpady 

wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt 
elektryczny i 

elektroniczny oraz 
zużyte opony, leki, 

chemikalia, 

zużyte baterie i 
akumulatory 

Odpady 
budowlane i 
rozbiórkowe 

 

Częstotliwość 
odbioru 

Nie rzadziej niż raz w 
miesiącu przez cały rok 

Nie rzadziej niż raz w 
miesiącu przez cały 

rok 

Nie rzadziej niż 
raz w miesiącu 
przez cały rok 

Nie rzadziej niż raz 
w miesiącu w 

okresie od marca 
do grudnia 

dwa razy w roku w 
okresie od marca do 

listopada podczas 
mobilnej zbiórki 

odpadów 

dwa razy w roku w 
okresie od marca 

do listopada 
podczas mobilnej 

zbiórki po 
uprzednim 

zgłoszeniu przez 
właściciela 

nieruchomości 
takiej potrzeby do 

biura ZGRP 
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3) Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielolokalowej. 

Rodzaj 
odpadu 

Komunalne odpady 
zmieszane 

Papier, tworzywa 
sztuczne, metale, 

opakowania 
wielomateriałowe 

Szkło 
Bioodpady w tym 

odpady zielone 

Meble i inne 
odpady 

wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt 
elektryczny i 

elektroniczny oraz 
zużyte opony, leki, 

chemikalia, 

zużyte baterie i 
akumulatory 

odpady 
budowlane i 
rozbiórkowe 

Częstotliwość 
odbioru 

- nie rzadziej niż raz na 
tydzień przez cały rok 

Nie rzadziej niż raz w 
miesiącu przez cały 

rok 

Nie rzadziej niż 
raz w miesiącu 
przez cały rok 

- nie rzadziej niż 
raz na tydzień od 
marca do grudnia 

- raz na miesiąc w 
okresie od stycznia 

do lutego 

dwa razy w roku w 
okresie od marca do 

listopada podczas 
mobilnej zbiórki 

odpadów 

dwa razy w roku w 
okresie od marca 

do listopada 
podczas mobilnej 

zbiórki po 
uprzednim 

zgłoszeniu przez 
właściciela 

nieruchomości 
takiej potrzeby do 

biura ZGRP 
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4) Nieruchomości niezamieszkałe. 

Rodzaj odpadu 
Komunalne odpady 

zmieszane 

Papier, tworzywa 
sztuczne, metale, 

opakowania 
wielomateriałowe 

Szkło 
Bioodpady w 
tym odpady 

zielone 

meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt 
elektryczny i 

elektroniczny oraz 
zużyte opony, leki, 

chemikalia, 
zużyte baterie i 

akumulatory 
 

odpady 
budowlane i 
rozbiórkowe 

Częstotliwość 
odbioru 

nie rzadziej niż raz w 
miesiącu 

nie rzadziej niż raz w 
miesiącu 

nie rzadziej niż 
raz w miesiącu 

nie rzadziej niż 
raz w miesiącu w 

okresie od 
marca do 
grudnia 

Na podstawie 
odrębnej umowy z 

przedsiębiorcą 
wpisanym do 

rejestru działalności 
regulowanej z 

uwzględnieniem 
potrzeb i warunków 

sanitarno-
porządkowych. 

Na podstawie 
odrębnej umowy 
z przedsiębiorcą 

wpisanym do 
rejestru 

działalności 
regulowanej z 

uwzględnieniem 
potrzeb i 

warunków 
sanitarno-

porządkowych 
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