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Urząd Gminy w Radzanowie  
ul. Płocka 32 
09-451 Radzanowo 
e-mail: sekretariat@radzanowo.pl  
Nr telefonu: 
(24) 261 34 97 

 

Numery wewnętrzne: 

20 – Podatki 
21 – Księgowość 
22 - Ochrona środowiska i odpady 
23 – Inwestycje i gospodarka wodno-
ściekowa 
24 -  Zagospodarowanie  przestrzenne  
26 – Sprawy organizacyjne i obywatelskie 
27 – Urząd Stanu Cywilnego 
28 – Oświata 
29 – Sekretariat 
30 – Faks 

Godziny urzędowania  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Radzanowie  
ul. Płocka 32  
opsradzanowo@plock.home.pl 
Dział Pomocy Środowiskowej:  
tel./fax: (24) 261 34 24 
Dział Świadczeń Rodzinnych:  
tel./fax: (24) 261 34 87 
 

 
Zakład Gospodarczy  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
ul. Rolna 4 
tel.: (24) 261 34 21 
tel./Fax: (24)  261 34 36 
zgradzanowo@vp.pl 
 

 

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO - 
KANALIZACYJNE  
zgłoszenie awarii w godz. 15:30 – 7:30 
Janusz Balski: 609 423 194 
Jan Bąbała: 506 896 312 
 
 

Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie  
ul. Szkolna 3 
tel.:   501 248 868 
e-mail: cks@radzanowo.pl 
 

Gminne Centrum Informacji  
w Radzanowie 
ul. Szkolna 3 
tel./fax: (24) 265 44 19 
e-mail: gci@radzanowo.pl 
 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Radzanowie  
ul. Szkolna 3 
tel.: (24) 261 34 42 
e-mail: gbpradzanowo@wp.pl 
 

Filia w Rogozinie: 
tel.: (24) 263 77 26 
 

OŚWIATA 
 

Zespół Szkół w Radzanowie  
ul. Szkolna 16 
tel.: (24) 265 46 52 
www.gimnazjumradzanowo.pl 
 

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca 
w Rogozinie  
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino 
tel.: (24) 263 77 77 
www.sp-rogozino.pl 
 

Szkoła Podstawowa w Ciółkówku 
Ciółkówko 30B  
tel.: (24) 261 37 78 
www.spciolkowko.strefa.pl  
 

Samorządowe Przedszkole  
w Radzanowie  
ul. Marii Konopnickiej 3 
tel.: (24) 265 43 44 
e-mail: przedszkoleradzanowo@op.pl 

INFORMATORINFORMATOR   

poniedziałek 7:30 - 15:30 

wtorek 7:30 - 15:30 

środa 7:30 - 15:30 

czwartek 7:30 - 15:30 

piątek 8:00 - 16:00 

Zapraszamy na 23. Finał WOŚP do Radzanowa 

Już 11 stycznia 2015 roku odbędzie 
się kolejny, 23 Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Pieniądze 
zbierane podczas zbliżającego się 
Koncertu przeznaczone będą dla 
podtrzymywania wysokich standar-

dów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych 
oraz dla godnej opieki medycznej 
seniorów. 
Radzanowski sztab serdecznie za-
prasza do Centrum Kultury i Sportu 

w Radzanowie na godz. 13:00, 
gdzie  odbędą się licytacje gadże-
tów, loteria oraz atrakcyjne występy 
artystyczne. 
 

Bezpłatne zajęcia muzyczne w CKiS w Radzanowie 

Centrum Kultury i Sportu w Radza-

nowie serdecznie zaprasza wszyst-

kie dzieci i młodzież na przygodę z 

muzyką. Zamiast siedzieć przy kom-

puterze, przyjdźcie do nas i odkryj-

cie w sobie radość płynącą z muzy-

ki! !!  

Zajęcia wokalno-instrumentalne ma-

ją Wam do zaoferowania: 

 naukę gry na zestawie perkusyj-

nym 

 naukę gry na gitarze 

 naukę piosenek 

 ćwiczenia emisji głosu 

 ćwiczenia dykcji  

 ćwiczenia rytmiczne 

Macie niepowtarzalną szansę na 

naukę i zabawę w miłym zespole. 

Profesjonalny Instruktor przygotuje 

Was do udziału w konkursach i kon-

certach, gdzie  pierwszy raz w życiu 

będziecie mogli spróbować swoich 

sił na scenie, a  może nawet odkry-

jecie w sobie talent. 

Poniedziałek, wtorek (13:00-17:00) 

Czekamy na Was! 

Nowe opłaty za pobieraną wodę i odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Radzanowo 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity: Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. 
zm.) oraz art. 24 ust. 9a  ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z  
2006 roku Nr 123, poz. 858) Rada 
Gminy Radzanowo uchwala, co na-
stępuje: 
§ 1. Ustala się na okres od  
15.01.2015 roku do 14.01.2016 roku 
wysokość opłaty zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków w następujących wysoko-
ściach: 
Cena za 1m

3
 dostarczonej wody, 

dla ludności i celów socjalno-
bytowych w wysokości 2,80 zł/m

3
 

netto + podatek VAT. 
Cena za 1m

3  
dostarczonej wody, 

dla  osób fizycznych i prawnych pro-
wadzących działalność gospodar-
czą, zakładów i instytucji w wysoko-
ści 3,25 zł/m

3
 netto + podatek VAT. 

Cena za 1m
3
 dostarczonej wody, 

dla ludności i celów socjalno-
bytowych w wysokości 2,00 zł/m

3
 

netto + podatek VAT dla odbiorców, 
którzy zadeklarują i zrealizują zakup 
wody powyżej 500 m

3
/rok. 

Cena za 1m
3
 odprowadzonych ście-

ków dla ludności i celów socjalno-
bytowych w wysokości 5,70 zł/m

3
 

netto + podatek VAT. 
Cena za 1m

3
 odprowadzonych ście-

ków dla osób fizycznych i prawnych 
prowadzących działalność gospo-
darczą, zakładów i instytucji w wy-
sokości 7,70 zł/m

3
 netto + podatek 

VAT. 
§ 2. Wprowadza się roczną stawkę 
opłaty abonamentowej liczonej na 
jednego odbiorcę w wysokości  
58,40  złotych. netto + podatek VAT. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Radzanowo. 
§ 4.Traci moc uchwała Rady Gminy 
Radzanowo Nr XXXIX/255/2013 z 
dnia 30 października 2013 roku w 
sprawie: ustalenia opłat za pobiera-

ną wodę i odprowadzanie ścieków 
na terenie gminy. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 15.01.2015 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Jolanta Anna Sochacka 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao-
patrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) 
Rada Gminy podejmuje uchwałę o 
wysokości opłat za pobieraną wodę 
i odprowadzane ścieki na terenie 
Gminy Radzanowo. 

mailto:opsradzanowo@plock.home.pl
mailto:zgradzanowo@vp.pl
mailto:cks@radzanowo.pl
mailto:gci@radzanowo.pl
mailto:gbpradzanowo1@wp.pl
http://www.gimnazjumradzanowo.pl/
http://www.sp-rogozino.pl/
mailto:przedszkoleradzanowo@op.pl
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Kilka słów Wójta Gminy Radzanowo 
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkań-
cy Gminy Radzanowo. 

Trafia w Wasze ręce kolejny już 
11 numer gazety gminnej „Nasza 
Gmina Radzanowo” a zarazem pierw-
szy w nowej kadencji 2014-2018. Na 
wstępie chce serdecznie podziękować 
wszystkim wyborcom, którzy oddali na 
mnie głos w listopadowych wyborach 
na wójta gminy. Uzyskane 2200 gło-
sów poparcia jest dużym kredytem 
zaufania i chcę zapewnić wszystkich 
mieszkańców gminy Radzanowo, że 
dołożę wszelkich starań by nie za-
wieść zaufania jakim zostałem obda-
rzony. 

Nadchodzące lata stanowią dla 
całej naszej wspólnoty a szczególnie 
dla mnie jako Wójta wielkie wyzwanie. 
Z jednej strony gmina Radzanowo ma 
niezaprzeczalne atuty, np. dogodne 
położenie w sąsiedztwie miasta Płoc-
ka, z drugiej zaś mamy jako miesz-
kańcy wiele potrzeb inwestycyjnych. 

W tym najbliższym okresie musi-
my przygotować się do pozyskania 
środków finansowych w nowej per-
spektywie finansowej Unii Europej-
skiej. Obecny budżet unijny jest ostat-
nim, którym samorządy znajdą środki 
na budowę własnej infrastruktury ko-
munalnej. Przed nami takie cele jak 
budowa kanalizacji czy modernizacja 
dróg gminnych. Nie można też zapo-

minać o mniejszych lecz jakże waż-
nych przedsięwzięciach. Takimi są 
poprawa bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Mam tu na myśli tworzenie bez-
piecznych przejść dla pieszych, budo-
wę chodników i rozbudowę oświetle-
nia. Ważnym też moim zdaniem pro-
blemem do rozwiązania jest dostęp 
dla mieszkańców do zabiegów rehabi-
litacyjnych. Niestety w kraju nasze 
społeczeństwo się starzeje a młodzi 
prowadzą przeważnie siedzący tryb 
życia, co wymaga często pomocy re-
habilitantów. Podjąłem już pierwsze 
rozmowy w tym temacie. 

Moi Drodzy w najbliższym czasie 
aby usprawnić obsługę Państwa jako 
interesantów w urzędzie planuję utwo-
rzyć Punkt Obsługi Interesanta, tak 
aby komunikacja na linii mieszkaniec 
urząd była skierowana na pomoc i 
rozwiązywanie Waszych spraw i pro-
blemów. By ułatwić dostęp dla miesz-
kańców z zachodnich obszarów na-
szej gminy raz w tygodniu taki punkt 
otwarty będzie w dogodnych dla Pań-
stwa godzinach w Rogozinie. Jestem 
przekonany, ze taki punkt może zna-
leźć miejsce w Domu Ludowym, który 
niebawem zostanie otwarty. 

Szanowni Czytelnicy na zakoń-
czenie pragnę wszystkim mieszkań-
com Gminy Radzanowo oraz Go-
ściom, którzy nas odwiedzają złożyć 

serdeczne życzenia zdrowych, weso-
łych i pogodnych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Szczęśliwego Nowego 
2015 roku. 

 

Z wyrazami szacunku 
Sylwester Ziemkiewicz 

Wójt Gminy Radzanowo 

Bezpłatne zajęcia muzyczne w CKiS w Radzanowie 

Centrum Kultury i Sportu w Radza-

nowie serdecznie zaprasza wszyst-

kie dzieci i młodzież na przygodę z 

muzyką. Zamiast siedzieć przy kom-

puterze, przyjdźcie do nas i odkryj-

cie w sobie radość płynącą z muzy-

ki! !!  

Zajęcia wokalno-instrumentalne ma-

ją Wam do zaoferowania: 

 naukę gry na zestawie perkusyj-

nym 

 naukę gry na gitarze 

 naukę piosenek 

 ćwiczenia emisji głosu 

 ćwiczenia dykcji  

 ćwiczenia rytmiczne 

Macie niepowtarzalną szansę na 

naukę i zabawę w miłym zespole. 

Profesjonalny Instruktor przygotuje 

Was do udziału w konkursach i kon-

certach, gdzie  pierwszy raz w życiu 

będziecie mogli spróbować swoich 

sił na scenie, a  może nawet odkry-

jecie w sobie talent. 

Poniedziałek, wtorek (13:00-17:00) 

Czekamy na Was! 

Nowy wymiar sportu w gminie Radzanowo 

W dniu 16 grudnia 2014 roku 

zostało podpisane porozumienie po-

między Sekcją Piłki Ręcznej Wisły 

Płock a Gminą Radzanowo i Zespo-

łem Szkół w Radzanowie, dzięki które-

mu ZS  w Radzanowie jako pierwsza i 

jedyna szkoła wiejska w powiecie 

płockim, przystąpi do realizacji progra-

mu: „Płocka Akademia Piłki Ręcznej”. 

W uroczystości, która odbyła się 

w hali sportowej przy Zespole Szkół w 

Radzanowie uczestniczyli Wójt Gminy 

Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, 

Prezes Zarządu SPR Wisła Płock 

Piotr Robert Raczkowski, Wiceprezes 

Zarządu SPR Wisła Płock Artur Zieliń-

ski, Dyrektor Zespołu Szkół w Radza-

nowie Bolesław Urbaniak, zawodnik 

SPR Wisła Płock Mateusz Piechow-

ski, prezes ULKS Olimpia Mariusz 

Kusy, prezes ULKS Atleta Ireneusz 

Gontarek, a także dyrektorzy, nauczy-

ciele i uczniowie Zespołu Szkół w Ra-

dzanowie, Szkoły Podstawowej im. 

Czesława Hińca w Rogozinie, Szkoły 

Podstawowej w Ciółkówku. 

Prezes Zarządu SPR Wisła 

Płock Piotr Robert Raczkowski w ra-

mach współpracy podarował na ręce 

Wójta Gminy Radzanowo i Dyrektora 

Zespołu Szkół w Radzanowie pamiąt-

kową koszulkę z podpisami zawodni-

ków Wisły Płock. 

Uroczystość uświetniły występy 

zespołu wokalnego i grupy tanecznej 

Publicznego Gimnazjum w Radzano-

wie. Odegrano również mecz pokazo-

wy między uczniami klasy sportowej 

Publicznego Gimnazjum w Radzano-

wie, których trenerem jest Mariusz 

Kusy a uczniami Gimnazjum nr 5 w 

Płocku pod kierownictwem  Jarosława 

Stawickiego. 

Rozwijająca się infrastruktura 

sportowa, m.in. budowa kompleksu 

boisk sportowych „Moje Boisko OR-

LIK” w Rogozinie, rozbudowa Zespołu 

Szkół w Radzanowie wraz z budową 

hali sportowej, klasa o profilu sporto-

wym w Publicznym Gimnazjum w Ra-

dzanowie oraz podpisanie porozumie-

nia z SPR Wisłą Płock jest kuźnią no-

wych talentów piłkarskich szansą na 

rozwój sportowy dla dzieci i młodzieży 

z gminy Radzanowo. 

Nowe opłaty za pobieraną wodę i odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Radzanowo 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity: Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. 
zm.) oraz art. 24 ust. 9a  ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z  
2006 roku Nr 123, poz. 858) Rada 
Gminy Radzanowo uchwala, co na-
stępuje: 
§ 1. Ustala się na okres od  
15.01.2015 roku do 14.01.2016 roku 
wysokość opłaty zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków w następujących wysoko-
ściach: 
Cena za 1m

3
 dostarczonej wody, 

dla ludności i celów socjalno-
bytowych w wysokości 2,80 zł/m

3
 

netto + podatek VAT. 
Cena za 1m

3  
dostarczonej wody, 

dla  osób fizycznych i prawnych pro-
wadzących działalność gospodar-
czą, zakładów i instytucji w wysoko-
ści 3,25 zł/m

3
 netto + podatek VAT. 

Cena za 1m
3
 dostarczonej wody, 

dla ludności i celów socjalno-
bytowych w wysokości 2,00 zł/m

3
 

netto + podatek VAT dla odbiorców, 
którzy zadeklarują i zrealizują zakup 
wody powyżej 500 m

3
/rok. 

Cena za 1m
3
 odprowadzonych ście-

ków dla ludności i celów socjalno-
bytowych w wysokości 5,70 zł/m

3
 

netto + podatek VAT. 
Cena za 1m

3
 odprowadzonych ście-

ków dla osób fizycznych i prawnych 
prowadzących działalność gospo-
darczą, zakładów i instytucji w wy-
sokości 7,70 zł/m

3
 netto + podatek 

VAT. 
§ 2. Wprowadza się roczną stawkę 
opłaty abonamentowej liczonej na 
jednego odbiorcę w wysokości  
58,40  złotych. netto + podatek VAT. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Radzanowo. 
§ 4.Traci moc uchwała Rady Gminy 
Radzanowo Nr XXXIX/255/2013 z 
dnia 30 października 2013 roku w 
sprawie: ustalenia opłat za pobiera-

ną wodę i odprowadzanie ścieków 
na terenie gminy. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 15.01.2015 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Jolanta Anna Sochacka 

UZASADNIENIE 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao-
patrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) 
Rada Gminy podejmuje uchwałę o 
wysokości opłat za pobieraną wodę 
i odprowadzane ścieki na terenie 
Gminy Radzanowo. 
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Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w naszej gminie 
Standardy obowiązujące przy zimo-
wym utrzymaniu dróg kategorii 
gminnej i dróg wewnętrznych za-
rządzanych przez Wójta Gminy Ra-
dzanowo. 
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gmin-
nych i wewnętrznych ogólnodostęp-
nych odbywać się będzie według I, II, 
III standardu utrzymania: 
Plan zimowego utrzymania dróg 
gminnych i wewnętrznych, którymi 
zarządza Wójt Gminy Radzanowo w 
sezonie zimy 2014/2015 
Mając na uwadze znaczenie komuni-
kacyjne całość gminy została podzie-
lona na trzy standardy odśnieżania: 
Trasa autobusu szkolnego  
Tereny o zwartej zabudowie: 

 Radzanowo 

 Rogozino 

 Stróżewko 

 Nowe Boryszewo  
Drogi dojazdowe do poszczegól-
nych wsi (z wyłączeniem dróg po-
wiatowych) 
Pozostałe drogi lokalne, dojazdowe 
do terenów o luźnej zabudowie i 
pojedynczych posesji 
Poszczególne standardy różnią się: 
Zakresem prac przy odśnieżaniu i li-
kwidacji śliskości zimowej, 
Czasem dochodzenia do założonych 
standardów po ustaniu zjawisk, 
Odśnieżanie dróg: 
Odśnieżanie – usuwanie śniegu z 
jezdni i poboczy drogi w celu zapew-
nienia ciągłości ruchu. 
Do odśnieżania dróg w zależności od 

grubości zalegającego śniegu używa-
ne będą: 
Pługi lemieszowe ciągnikowe 
Sprzęt pomocniczy: ciężki pług samo-
chodowy i koparko-ładowarka 
Czynna akcja odśnieżania nie bę-
dzie prowadzona podczas obfitych 
opadów śniegu oraz podczas za-
wiei i zamieci śnieżnych. 
Zwalczanie śliskości: 
Łagodzenie skutków śliskości zimowej 
będzie realizowane poprzez uszarst-
nianie miejsc wyznaczonych do posy-
pywania. Uszarstnianie polegać bę-
dzie na posypywaniu 10% mieszanką 
soli i piasku miejsc wyznaczonych, tj. 
miejsc decydujących o możliwości 
ruchu, takich jak strome podjazdy i 
zjazdy, skrzyżowania dróg gminnych o 
nawierzchni ulepszonej z drogami o 
wyższej kategorii.  
Zarządca dysponuje jedną piaskarką. 
Zasady kierowania Zimowym Utrzy-
maniem Dróg 
Czas operacyjny zimowego utrzyma-
nia dróg ustala się w godz. 5

00
 – 22

00
, 

w przypadku występowania wyjątko-
wych utrudnień, czas operacyjny bę-
dzie dostosowany do sytuacji panują-
cej na drogach. Decyzje dotyczące 
zimowego utrzymania dróg będą po-
dejmowane przez Kierownika Zakładu 
Gospodarczego przy Urzędzie Gminy 
w Radzanowie oraz Wójta Gminy Ra-
dzanowo. 
Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu 
do akcji ZUD podejmowane będą na 
podstawie: 
Panujących warunków pogodowych, 

Rozpoznaniu terenowym sytuacji na 
drogach, 
Interwencji instytucji państwowych tj. 
straż pożarna, policja, pogotowie, 
Telefonicznych interwencji mieszkań-
ców Gminy Radzanowo. 
w dni robocze (poniedziałek – piątek) 
w godzinach pracy Urzędu Gminy Ra-
dzanowo oraz Zakładu Gospodarcze-
go przy Urzędzie Gminy w Radzano-
wie w godz. 7

30
 – 15

30 

Zimowe Utrzymanie Dróg koordyno-
wane będzie z siedziby Zakładu Go-
spodarczego przy Urzędzie Gminy w 
Radzanowie przy ulicy Rolnej 4. 

NUMERY KONTAKTOWE: 
URZĄD GMINY W RADZANOWIE:  
(024) 261-34-10 wew. 29, 23 
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie 
Gminy w Radzanowie: 
tel. (24) 261-34-21 
tel. fax: (24) 261-34-36 
kom.: 609-423-194 
Po godz. 15

30
 do godz. 22

00
 oraz w 

dni wolne od pracy (w godzinach 6
00

- 
22

00
) zimowe utrzymanie dróg będzie 

koordynowane telefonicznie pod nu-
merem telefonu: 609-423-194. 
 

Lp. Standard 
Opis stanu utrzymania drogi dla 

danego standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

Po ustaniu opadów śniegu 
Od stwierdzenia występowania zja-

wisk: 

1 I 

Jezdnia odśnieżona w całej szero-
kości 
Zwalczanie śliskości – jezdnia posy-
pana na odcinkach decydujących o 
możliwości ruchu 

- śnieg luźny - może  zalegać do 2godz. 
- zajeżdżony – występuje 
- języki śnieżne – występują 
- zaspy – do 2godz. 
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 4 godz. 

W miejscach wyznaczonych 
- gołoledzi - do 8 godz. 
- pośniegowa - 10 godz. 
- lodowica - 8 godz. 

2 II 

Jezdnia odśnieżona w miejscach 
zasp, odśnieżony co najmniej jeden 
pas ruchu z wykonaniem mijanek. 
Zwalczanie śliskości - jezdnia posy-
pana na odcinkach decydujących o 
możliwości ruchu 

- luźny – do 6 godz. 
- zajeżdżony – występuje 
 nabój śnieżny – występuje 
- zaspy – występują do 24 godz. 
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź - 8 godz. 
- śliskość pośniegowa - 10 godz. 

3 III 

Jezdnia zaśnieżona 
prowadzi się interwencyjne odśnie-
żanie w zależności od potrzeb. 
Jezdnie posypane po odśnieżeniu w 
miejscach wyznaczonych przez za-
rząd drogi. 

- luźny - do 10 godz. 
- zajeżdżony – występuje 
- nabój śnieżny – występuje 
- zaspy - występują 
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych 
-wszystkie rodzaje śliskości po odśnie-
żeniu. 

Informacja z działań Wójta Gminy Radzanowo 
Wójt Gminy Radzanowo Sylwe-

ster Ziemkiewicz przekazał w dniu 2 
grudnia bieżącego roku kopie raportu 
badań tj. „ocenę zanieczyszczenia 
pryzm kompostowych w m. Ciółkowo” 
wykonaną przez Katedrę Mikrobiologii 
i Technologii Żywności Uniwersytetu 
w Bydgoszczy do następujących in-
stytucji: Prokuratury Rejonowej w 
Płocku, Mazowieckiego Inspektora 
Ochrony Środowiska Delegatura w 
Płocku, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz 
Starostwa Powiatowego w Płocku. 
Wyniki badań stwierdzają obecność w 
pryzmach patogennych bakterii i grzy-
bów. 

Wójt wystąpił także  z zapytaniem 
do właścicieli kompostowni, kiedy za-
mierzają rozpocząć usuwanie odpa-
dów, mając na uwadze decyzję 
MWIOŚ z dnia 16 lipca 2014, która 
nakazuje usunięcie odpadów do 31 
stycznia 2015 roku. 
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Kilka słów przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo - Jolanty Sochackiej 
Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy Gmi-
ny Radzanowo, 
Za nami Wybory Samorządowe, 16 listo-
pada wybraliśmy nowych Radnych i Wójta 
Gminy. Cieszę się, że dzięki Państwa 
życzliwości w dalszym ciągu będę mogła 
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym 
i gospodarczym naszej Gminy. Składam 
podziękowania wszystkim Państwu za 
oddane na mnie głosy. Zobowiązuję się do 
rzetelnej i aktywnej pracy na rzecz rozwoju 
naszej Gminy.  
Na początek chciałabym napisać o waż-
nym wydarzeniu w życiu naszej samorzą-
dowej społeczności, jakim była ostatnia 
sesja minionej już kadencji.  Odbyła się 
ona 6 listopada 2014r. Jej uczestnikami 
byli samorządowcy z gminy Radzanowo, 
sołtysi oraz szczególni goście - mieszkań-
cy gminy, którzy mogą poszczycić się 
osiągnięciami w sporcie, nauce i kulturze. 
Wyróżnione osoby wymienione zostały w 
poprzednim numerze naszego monitora 
samorządowego. Obecnie dziękuję Pań-
stwu za przyjęcie zaproszenia i uświetnie-
nie sesji Rady Gminy swoją obecnością. 
Raz jeszcze w imieniu Rady Gminy i swo-
im własnym każdemu z Państwa, nie spo-
sób wszystkich wymienić, gratuluję sukce-
sów i życzę zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym i społecznym. 
Z sesji  Rady Gminy Radzanowo 
W dniu 28 listopada 2014 roku odbyła się 
pierwsza inauguracyjna Sesja Rady Gmi-
ny VII  kadencji samorządu. Posiedzeniu 
temu przewodniczył Radny Senior p. Ry-
szard Jóźwiak. 
Na początku wszyscy obecni na pierw-
szym posiedzeniu członkowie Rady oraz 
Wójt złożyli ślubowanie. Następnie podjęto 
uchwały w sprawie: 
- wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Radzanowo,  kolejny raz te funkcję powie-
rzono mi.  
- wyboru Wiceprzewodniczących – zostali 
nimi Ewa Koziczyńska i Ryszard Józwiak  
- ustalenia składów osobowych stałych 
komisji Rady Gminy Radzanowo 
Komisja Rewizyjna: 
1) Jacek Szymański - Przewodniczący 
Komisji 
2) Marcin Kochanowski - Członek Komisji 
3) Agata Trojanowska - Członek Komisji 
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeń-
stwa i Spraw Socjalnych: 
1) Robert Tokarski - Przewodniczący Ko-
misji 
2) Krzysztof Czerwiński - Zastępca Prze-
wodniczącego 

3) Ewa Koziczyńska - Członek Komisji 
4) Ryszard Jóźwiak - Członek Komisji 
5) Krzysztof Sobczak - Członek Komisji  
6) Sławomir Trojanowski – Członek Komi-
sji 
 Komisja Rolnictwa i Gospodarki: 
1) Adam Pietrzak - Przewodniczący Komi-
sji 
2) Kazimierz Gajewski - Zastępca Prze-
wodniczącego 
3) Robert Kozłowski - Członek Komisji 
4) Krzysztof Janecki.- Członek Komisji 
5) Michał Sobiecki - Członek Komisji 
Chciałabym bardzo podziękować Państwu 
Radnym za okazane mi zaufanie. Wielo-
krotnie podkreślałam, że przy dobrej 
współpracy w zespole sukces się pomna-
ża, a obniżanie wartości drugiej osoby to 
obniżanie wartości dla całego zespołu i 
dlatego ważne jest żeby scalać siły tak, 
aby skutecznie pozyskiwać środki dla gmi-
ny.  
Za najważniejszą uważam współpracę z  
mieszkańcami, sołtysami  i jednostkami 
samorządu terytorialnego, ponieważ nowe 
zadania i wyzwania, np. Fundusz Sołecki, 
czy projekty unijne, które stoją przed sa-
morządem wymagają współdziałania. Na-
leży dokonać wnikliwej analizy  i przyjąć 
właściwe inwestycje dla każdego okręgu . 
Szanuję prawa demokracji, bo to więk-
szość decyduje o tym co się dzieje z gmi-
ną. Istotne znaczenie ma praca zespołowa 
w Radzie jako organie kolegialnym. Dajmy 
sobie szansę na dobrą kadencję Rady. 
Moim zdaniem każdy społecznik ma po-
czucie odpowiedzialności i umiejętność 
pracy w grupie na rzecz osiągania wspól-
nych celów w zespołowym wykonywaniu 
zadań. Słowa krytyki, jeśli płyną z prawdzi-
wej troski o dobro ogółu i są na właściwym 
miejscu są prawdziwą definicją stylu. Nale-
ży więc uspakajać emocje i rozmawiać.  
Każdy z nas ma do spełnienia istotną rolę 
w życiu. Ważne jest aby umieć dostrzegać 
nie tylko swoje potrzeby rozwojowe, ale 
brać pod uwagę inne osoby, które często 
są blisko nas i oczekują współpracy, 
wsparcia, czy po prostu zauważenia wśród 
natłoku codziennych spraw.  
Szanowni Czytelnicy, zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia, to szczególny czas 
dla naszych rodzin. Pozwólcie Państwo, 
że z okazji tych Świąt, przepełnionych 
nadzieją i magią wigilijnej nocy, złożę Pań-
stwu płynące prosto z serca życzenia ra-
dosnych, spokojnych świąt oraz pomyślno-
ści w Nowym Roku. 

Jolanta Sochacka 
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NA LUDOWO - Obchody Roku Oskara Kolberga w Przedszkolu w Radzanowie 
Rok 2014 był poświęcony Oskaro-

wi Kolbergowi – wybitnemu folklory-
ście, etnografowi i kompozytorowi. 
Dwusetna rocznica jego urodzin (i 
ogłoszony w związku z tym przez 
Sejm Rzeczypospolitej Rok Kolberga) 
skłoniła do zachęcenia dzieci do po-
znawania kultury ludowej naszego 
kraju i jej rozpowszechniania. 

W ramach obchodów dzieci z Sa-
morządowego Przedszkola w Radza-
nowie poznały życiorys Kolberga, 
uczestniczyły w warsztatach plastycz-
nych, na których wykonywały pod 
okiem wychowawców ludowe wyci-
nanki, wspólnie z rodzicami wzięły 
udział - w konkursie rodzinnym na 
wykonanie „Marzanny” i uroczystości 
powitania wiosny. Ponadto wzięły 
udział 14 maja 2014r. w zorganizowa-
nym przez przedszkole przeglądzie 
wokalno – muzycznym  „Z PIOSENKĄ 
LUDOWĄ NA USTACH” z udziałem 
zaproszonych dzieci z przedszkoli; ze 
Stróżówka, Ciółkowa, Święcieńca, 
Płocka, Słupna, Staroźreb i Drobina. 

Ostatnim z zaplanowanych działań 
była uroczystość podsumowująca Rok 
Kolberga nosząca tytuł „OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA, która odbyła się 27 
listopada 2014r. Tym razem każda z 
grup przedszkolnych przygotowała 
muzyczno - taneczną prezentację do-
tyczącą różnych regionów kulturowych 
Polski. Dzięki zaangażowaniu rodzi-
ców dzieci przebrane w stroje ludowe 
zabrały obecnych w przeszłość po-
przez prezentację  piosenek i tańców 
ludowych (SZŁA DZIEWECZKA, KO-
ZIORAJKA, MIAŁA BABA WISIELO-
KA, PRZEPIÓRECZKA, JAWOR, NIE 
CHCĘ CIĘ, POSZŁO DZIEWCZE, 
CZERWONE JABŁUSZKO, GÓRNIK) 

Celem wszystkich działań w prze-
ciągu całego roku  było  upowszech-
nianie dziedzictwa kulturowego Polski, 
rozbudzanie szacunku do dokonań 
minionych pokoleń, rozwijanie indywi-
dualnych zainteresowań dzieci oraz 
integracja współpracujących środo-
wisk: przedszkolnego, rodzinnego i 
lokalnego . 

Obchody kanonizacji Jana Pawła II w naszej gminie 
Obchody Kanonizacji Jana Pawła II w 
naszej gminie 
27 kwietnia 2014 r. przeżywaliśmy 
niezwykłą, niepowtarzalną uroczy-
stość. Do chwały ołtarzy zostało wy-
niesionych 2 papieży Jan XXIII i Jan 
Paweł II. Ten drugi z kanonizowanych 
był szczególnie bliski i drogi naszym 
sercom, bowiem pochodził z Polski. 
Pozostawił wielkie dziedzictwo ducho-
we i kulturowe. Słowa, gesty, nauki 
św. Jana Pawła II brzmią w naszych 

uszach i głęboko zapadły w sercach. 
Centrum Kultury i Sportu w Radzano-
wie na czele z dyrektorem Radosła-
wem Karwowskim przygotowało na tę 
okoliczność program słowno – mu-
zyczny zatytułowany „Jan Paweł II – 
Człowiek – Papież – Święty”. Został 
zaprezentowany w świątyniach naszej 
gminy i sąsiednich. Nie byłoby wystę-
pów bez zaangażowania i dobrej woli 
młodzieży z Zespołu Szkół w Radza-
nowie oraz licealistów, byłych uczniów 

gimnazjum a także ich rodziców. 
Wiersze i teksty prozatorskie recyto-
wali: Aleksandra Grabarczyk, Joanna 
Grabarczyk, Patrycja Kalbarczyk, Da-
wid Brygier, Paulina Ożarowska, Kin-
ga Siedlich, Anna Lewandowska i 
Klaudia Multon. Pieśni i piosenki za-
śpiewali: Alicja Atlak, Kinga Siedlich, 
Jakub Siedlich, Adrian Sobczak i Oli-
wia Witkowska. 
Wykonawcy włożyli swoje serce w 
deklamację tekstów i śpiew podnio-

słych pieśni. Wzruszyli słuchaczy, ich 
występy zostały nagrodzone szczery-
mi oklaskami. Ziściły się słowa Ojca 
Świętego „A przecież nie cały umie-
ram, to co we mnie niezniszczalne, 
trwa”. 
Scenariusz imprezy opracowali i ćwi-
czyli go z wykonawcami: Radosław 
Karwowski, Romuald Podress i w ra-
mach wolontariatu Stanisława Pie-
trzak-Kocięda. 

  

Współpraca Szkoły Podstawowej w Rogozinie z płockim ZOO 
Dzięki nawiązaniu bliskiej współ-

pracy z płockim ogrodem zoologicz-
nym organizujemy od tego roku szkol-
nego lekcję przyrody, podczas których 
dzieci dowiadują się wielu interesują-
cych rzeczy o życiu zwierząt. Prezen-
tacjom towarzyszą również pokazy. 
Pracownicy zoo przywieźli ze sobą 
agawę – uroczego gada z rodziny 
jaszczurek. Dzieci miały okazję do-
tknąć i pogłaskać to wspaniałe zwie-
rze, a nawet zrobić z nim zdjęcie. 

Jak zwierzęta przygotowują się 
do zimy? – pod takim tytułem odbyła 
się przyrodnicza lekcja wyjazdowa, 
zorganizowana dla uczniów klas i-III. 
Dzieci mogły też zobaczyć i dotknąć 
węza, żabę rzekotkę, żółwiki i królika. 
„Niektóre zwierzęta jesienią zbierają 
zapasy na zimę a inne idą spać na 
przykład niedźwiedzie. Ptaki odlatują 
do ciepłych krajów. Są też takie zwie-
rzęta, które hibernują. Są to: żaby, 
jaszczurki, owady, muchy. Kotom, 
psom, lisom, zającom rośnie przed 

zimą bardzo gęsta sierść. Mimo to 
zwierzętom zimą jest trudno prze-
żyć.  Dlatego czasem trzeba im poma-
gać i je dokarmiać.” – opowiadały za-
fascynowane spotkaniem maluchy po 
zajęciach. Wycieczkę zorganizowały 
wychowawczynie naszych maluchów: 
Anna Śliwińska (kl. 1.a), Małgorzata 
Majewska (kl. 1.b), Krystyna Tron (kl. 
2.) i Katarzyna Kobrzyńska (kl. 3.). 
Kliknij „więcej”, aby obejrzeć relację 
fotograficzną z Zoo. 
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Wieczór wigilijny Seniorów w gminie Radzanowo 
Piątkowy wieczór 12.12.2014r. skupił 

członków Koła nr 10 Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów w Radza-

nowie w sali widowiskowej Centrum 

kultury i Sportu  na wspólnej wiecze-

rzy. Przy wigilijnym stole razem z se-

niorami zasiedli ks. Franciszek Step-

nowski Proboszcz Parafii pw. Św. Flo-

riana w Radzanowie, Poseł na Sejm 

RP Piotr Zgorzelski, Wójt gminy Ra-

dzanowo Sylwester Ziemkiewicz, z 

ramienia rady gminy Ryszard Jóźwiak 

i Ewa Koziczyńska, Radny powiatu 

Płockiego Paweł Jakubowski,  Marek 

Kuczyński - Prezes Banku Żywno-

ści,  Aldona Cybulska - Wiceprezes 

Banku Żywności, Kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Radzanowie 

Urszula Chotlewska, Wiesław Miodu-

ski Prezes Zarządu Gminnego Polskie 

Stronnictwa Ludowego w Radzano-

wie, Radosław Karwowski p.o. Dyrek-

tora CKiS. W trakcie uroczystości 

wszyscy obecni łamiąc się opłatkiem, 

składali sobie życzenia. Wigilijny wie-

czór umilił koncert dzieci i młodzież z 

Centrum Kultury i Sportu w Radzano-

wie, które przygotowali: Romuald 

Podress, Norbert Pałysa, Jerzy Ja-

kowski, Szkoły Podstawowej w Ro-

gozinie pod kierownictwem Dyrektora 

Roberta Majewskiego oraz Świetlicy 

"Przystanek" w Rogozinie przygoto-

wanych przez Magdalenę Kowalew-

ską.  

Lp. Dzień Tygodnia Data Godziny 
Nazwa imprezy/ 

temat zajęć 
Miejsce Informacje 

1 Poniedziałek 19.01. 9
00 

- 14
00

 
Nauka gry na gitarze, perkusji. Nau-
ka śpiewu. 

Salka Muzyczna 
CKiS Radzanowo 

Zajęcia dla osób zapisanych 

2 Wtorek 20.01. 

11
00 

- 16
00

 
Nauka gry na gitarze, perkusji. Nau-
ka śpiewu. 

Salka Muzyczna 
CKiS Radzanowo 

Zajęcia dla osób zapisanych 

10
00

 – 12
00

 Projekcja filmowa 
Dom Ludowy  
w Rogozinie 

Wstęp wolny 

3 Środa 21.01. 18
00

 - 20
00

 Projekcja filmowa 
Sala Widowiskowa 
CKiS Radzanowo 

Wstęp wolny 

4 Czwartek 22.01. 11
00

 - 03
00

 Wyjazd na lodowisko * Lodowisko Podolszyce 
Zgoda rodziców do dnia 
19.01.2015r. 

5 Piątek 23.01. 11
00

 - 17
00

 Zajęcia Plastyczne 
Salka Muzyczna 
CKiS Radzanowo 

Wstęp wolny 

6 Sobota 24.01 11
00

 - 15
00

 Kulig ** 
Juryszewo – Remiza 
OSP 

Zapisy w Szkole Podstawo-
wej w Rogozinie 

7 Poniedziałek 26.01. 9
00

 - 14
00

 
Nauka gry na gitarze, perkusji. Nau-
ka śpiewu. 

Salka Muzyczna Zajęcia dla osób zapisanych 

8 Wtorek 27.01. 
11

00
 - 16

00
 

Nauka gry na gitarze, perkusji. Nau-
ka śpiewu. 

Sala Widowiskowa Zajęcia dla osób zapisanych 

11
00

 - 17
00

 Zajęcia Plastyczne CKiS Radzanowo Wstęp wolny 

9 Środa 28.01. 18
00

 - 20
00

 Projekcja Filmowa 
Sala Widowiskowa 
CKiS Radzanowo 

Wstęp wolny 

10 Czwartek 29.01. 18
00

 - 24
00

 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży 
Sala Widowiskowa 
CKiS Radzanowo 

Wstęp wolny 

11 Piątek 30.01 15
00

 - 20
00

 Dyskoteka + Karaoke 
Dom Ludowy 
w Rogozinie 

Wstęp wolny 

12 Sobota 31.01 

13
00

 – 17
00

 Wykład z aerodynamiki 
Sala Widowiskowa 
CKiS Radzanowo 

Wykładowca: Daniel Jacek 
Pietrzyk 

11
00

 – 15
00

 Kulig ** 
Juryszewo – Remiza 
OSP 

Zapisy w Szkole Podstawo-
wej w Rogozinie 

Ferie zimowe 2015 w naszej gminie - HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

* - zapisy i informacje w Centrum Kultury i Sportu od 12.01.2015r. do 29.01.2015r. 
** - w zależności od warunków atmosferycznych, dodatkowe informacje w Centrum Kultury i Sportu 
W okresie ferii zimowych 2015 pracownia komputerowa w Gminnym Centrum Informacji w Radzanowie przy ul. Szkolnej 3 czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach: 9

00
 - 17

00
. 

Harmonogram może ulec zmianie. Bieżące informacje na stronie internetowej: www.radzanowo.pl lub www.facebook.com/Centrum-Kultury-i-Sportu
-w-Radzanowie 



Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanowo 

Komisja Rewizyjna: 
1) Jacek Szymański - Przewodniczący Komisji 
2) Marcin Kochanowski - Członek Komisji 
3) Agata Trojanowska - Członek Komisji 
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i 
Spraw Socjalnych: 
1) Robert Tokarski - Przewodniczący Komisji 
2) Krzysztof Czerwiński - Zastępca Przewodniczącego 
3) Ewa Koziczyńska - Członek Komisji 
4) Ryszard Jóźwiak - Członek Komisji 
5) Krzysztof Sobczak - Członek Komisji  
6) Sławomir Trojanowski – Członek Komisji 
 Komisja Rolnictwa i Gospodarki: 
1) Adam Pietrzak - Przewodniczący Komisji 
2) Kazimierz Gajewski - Zastępca Przewodniczącego 
3) Robert Kozłowski - Członek Komisji 
4) Krzysztof Janecki.- Członek Komisji 
5) Michał Sobiecki - Członek Komisji 

Rada Gminy 

Radzanowo  

Sochacka Jolanta Anna  - Przewodnicząca Rady Gminy 

Koziczyńska Ewa  - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Jóźwiak Ryszard -  Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Czerwiński Krzysztof  - Radny 
Gajewski Kazimierz  Jan – Radny 
Janecki Krzysztof - Radny  
Kochanowski Marcin – Radny 

Kozłowski Robert Krzysztof – Radny 
Pietrzak Adam - Radny 
Szymański Jacek - Radny 
Tokarski Robert - Radny 
Trojanowska Agata - Radna 
Trojanowski Sławomir - Radny 
Sobczak Krzysztof - Radny 
Sobiecki Michał - Radny  

Wydawca 
Urząd Gminy Radzanowo 
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo 

 Redakcja  
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie 
ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo 
tel. (24) 265 44 19 
e-mail: gci@radzanowo.pl  
www.radzanowo.pl  

Druk 
AGORA 
ul. Daniszewska 27, Warszawa 

UCHWAŁA RADY GMINY RADZANOWO 
z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: wy-
boru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związ-
ku z art. 6k ust. 1  ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 
1399), Rada Gminy Radzanowo uchwala, 
co następuje: 

§ 1 
Dokonuje się wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w taki sposób, że w przypadku 
nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, miesięczna opłata za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość oraz stawki opła-
ty ustalonej w § 2 lub § 3. 

§ 2 
Ustala się stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w wyso-
kości 16,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

§  3 
Ustala się niższą stawkę opłaty za go-
spodarowanie odpadami, o której mowa 
w § 1 jeżeli odpady odbierane są w spo-
sób selektywny w wysokości 8,00 zł 
miesięcznie. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Radzanowo. 

§ 5 
Traci moc uchwała Nr XXVIII/179/2012 
Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 
2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego. 

Uzasadnienie 
         Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 
1399), rada gminy dokonuje w drodze 
uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustala stawkę takiej opłaty. 
         W uchwale Nr XXVIII/179/2012  z dnia 
28 grudnia 2012r. Rada Gminy Radzanowo 
dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy. Zgodnie z przedmio-
tową uchwałą, stanowi ona iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieru-
chomość stawki opłaty, określonej w niniej-
szej uchwale. 
         Powodem zmiany stawek ustalonych 
uchwałą Nr XXVIII/179/2012  z dnia 28 grud-
nia 2012r. są wyniki postępowania przetar-
gowego na odbieranie odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Radzanowo. Na ich podstawie zwięk-
szono koszty związane z gospodarowaniem 
odpadów komunalnych. 
         Stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi określone w niniejszej 
uchwale ustalono na takim poziomie, aby 
pokryły one koszty funkcjonowania systemu 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na terenie gminy.  

Miesiąc 
2015  

Odpady zmieszane 
– dzień odbioru 

Odpady segregowane 
– dzień odbioru 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny (w całości), opony (od samochodów osobowych),  

zużyte baterie i akumulatory 

Miejsce odbioru odpadów Data i godzina 

Harmonogram odbioru dla:  Ciółkowo, Ciółkówko, Czerniewo, Śniegocin, Trębin, Woźniki Paklewy 

Styczeń 3 3 Ciółkowo przy sklepie 21.05.2014r. godz. 7:00 – 7:30 
Luty 5 5 Ciółkówko plac przy figurce 21.05.2014r. godz. 8:00 – 8:30 

Marzec 5 5 Trębin u P. Sołtysa Trębin 2 21.05.2014r. godz. 9:00 – 9:30 
Kwiecień 2 2 Śniegocin przy świetlicy 21.05.2014r. godz. 10:00 – 10:30 

Maj 7 7 Woźniki Paklewy u P. Sołtysa Woźniki 9 21.05.2014r. godz. 11:00 – 11:30 
Czerwiec 6 6 Czerniewo plac przy sklepie 21.05.2014r. godz. 12:00 – 12:30 

Harmonogram odbioru dla:  Ślepkowo Szlacheckie, Ślepkowo Królewskie Woźniki, Radzanowo ulica: Wschodnia, Wesoła, Jasna, Cicha,  
Osiedlowa, Sportowa 

Styczeń 7 7 
Radzanowo plac przed spichlerzem 20.05.2014r. godz. 7:00 – 9:00 

Luty 4 4 
Marzec 4 4 Woźniki przy remizie OSP 20.05.2014r. godz. 14:30 – 15:30 

Kwiecień 1 1 Ślepkowo Królewskie skrzyżowanie obok 
P. Sołtysa 

20.05.2014r. godz. 16:00 – 17:00 
Maj 6 6 

Czerwiec 3 3 Ślepkowo Szlacheckie na boisku 20.05.2014r. godz. 17:30 – 18:30 

Harmonogram odbioru dla:  Szczytno, Wólka, Radzanowo – Lasocin, Radzanowo ulica: Płocka, Ostatnia 

Styczeń 10 10 
Radzanowo plac przed spichlerzem 20.05.2014r. godz. 7:00 – 9:00 

Luty 3 3 
Marzec 3 3 Radzanowo – Lasocin u P. Sołtysa,  

Radzanowo – Lasocin 21 
20.05.2014r. godz. 9:30 – 10:30 

Kwiecień 7 7 
Maj 5 5 Szczytno obok przystanku 20.05.2014r. godz. 11:00 – 12:00 

Czerwiec 2 2 Wólka plac przy świetlicy 20.05.2014r. godz. 12:30 – 13:30 

Harmonogram odbioru dla:  Chełstowo, Kosino, Łoniewo, Radzanowo - Dębniki 

Styczeń 2 2 Chełstowo plac przy świetlicy 21.05.2014r. godz. 14:30 – 15:00 
Luty 6 6 Dębniki obok hydroforni 21.05.2014r. godz. 15:30 – 16:30 

Marzec 6 6 Kosino plac przy sklepie 21.05.2014r. godz. 17:00 – 18:00 
Kwiecień 3 3 

Łoniewo przy metalowym krzyżu 21.05.2014r. godz. 18:30 – 19:00 Maj 9 9 
Czerwiec 5 5 

Harmonogram odbioru dla:  Radzanowo ulica: Begno, Dębowa, Długa, Dojazdowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa, Kredytowa, Krótka, Kwiatowa, 
Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Medyczna, Parkowa, Piękna, Rolna, Słoneczna, Sobota, Sosnowa, Szkolna, Wiosenna, Wiśniowa, Zielona, Żu-
rawia 

Styczeń 5 5 

Radzanowo plac przed spichlerzem 20.05.2014r. godz. 7:00 – 9:00 

Luty 2 2 
Marzec 2 2 

Kwiecień 4 4 
Maj 4 4 

Czerwiec 1 1 

Harmonogram odbioru dla:  Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo 

Styczeń 9 9 

Nowe Boryszewo plac przy remizie OSP 11.05.2014r. godz. 8:00 – 9:00 

Luty 13 13 
Marzec 13 13 

Kwiecień 10 10 
Maj 8 8 

Czerwiec 12 12 

Harmonogram odbioru dla:  Kostrogaj, Stróżewko 

Styczeń 16 16 
Kostrogaj pobocze naprzeciwko Sołtysa 11.05.2014r. godz. 9:20 – 10:20 Luty 20 20 

Marzec 20 20 
Kwiecień 17 17 

Stróżewko główne skrzyżowanie 11.05.2014r. godz. 10:40 – 11:40 Maj 15 15 
Czerwiec 19 19 

Harmonogram odbioru dla:  Brochocin, Brochocinek, Dźwierzno, Męczenino 

Styczeń 13 13 Brochocin plac przy sklepie 11.05.2014r. godz. 12:00 – 13:00 
Luty 10 10 Brochocinek u Sołtysa – Brochocinek 23 11.05.2014r. godz. 13:20 – 14:20 

Marzec 10 10 
Dźwierzno na pierwszym skrzyżowaniu 11.05.2014r. godz. 14:40 – 15:40 

Kwiecień 14 14 
Maj 12 12 

Męczenino przy świetlicy wiejskiej 11.05.2014r. godz. 16:00 – 17:00 
Czerwiec 9 9 

Harmonogram odbioru dla:  Białkowo, Chomętowo, Wodzymin, Juryszewo 

Styczeń 20 20 Białkowo przy świetlicy wiejskiej 14.05.2014r. godz. 8:00 – 9:00 
Luty 17 17 

Chomętowo u Sołtysa Chomętowo 23 14.05.2014r. godz. 9:20 – 10:20 
Marzec 17 17 

Kwiecień 21 21 
Wodzymin przy świetlicy wiejskiej 14.05.2014r. godz. 10:40 – 11:40 

Maj 19 19 
Czerwiec 16 16 Juryszewo plac przy remizie 14.05.2014r. godz. 12:00 – 13:00 

Harmonogram odbioru dla:  Rogozino 

Styczeń 23 23 

Rogozino plac przed bankiem 14.05.2014r. godz. 13:20 – 14:20 

Luty 27 27 
Marzec 27 27 

Kwiecień 24 24 
Maj 22 22 

Czerwiec 26 26 


