
 

UCHWAŁA Nr 144/XIV/2015 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia  26 listopada  2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

 

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 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 6k ustawy                 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399 ze zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 ze zm.). 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 stanowi 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 

ustalonej w  § 2 ust. 1 lub ust. 2. 

§ 2. 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku 

zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na terenie nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 9,50 zł miesięcznie od mieszkańca. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 16,00 zł 

miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. 

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, o której mowa ust. 2 

lub ust. 3 

2. Ustala się następujące stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 

selektywny,  za pojemnik o pojemności: 

Stawka opłaty w zł 

wielkość 

pojemnika w m3 
Częstotliwość opróżniania jeden raz w tygodniu 

0,06 24,00 

0,12 39,00 

0,24 68,00 



0,36 108,00 

0,66 175,00 

1,1 290,00 

2,2 390,00 

5 1.000,00 

3. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 

następujące wyższe stawki miesięczne za pojemnik o pojemności: 

Stawka opłaty w zł 

wielkość 

pojemnika w m3 
Częstotliwość opróżniania jeden raz w tygodniu 

0,06 40,00 

0,12 60,00 

0,24 106,00 

0,36 165,00 

0,66 270,00 

1,1 450,00 

2,2 600,00 

5 1.650,00 

 

4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości 

zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne miesięczna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić 

będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z  § 1 ust. 2 i § 3 ust. 1 

5. W przypadku opróżniania pojemników częściej niż jeden raz w tygodniu, opłaty określa się 

jako iloczyn krotności opróżniania i stawki opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 lub ust. 3. 

§ 4. 

1. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2. Liczba zadeklarowanych pojemników na odpady komunalne oraz ich pojemność ustalana 

będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

 

 



§ 5. 

1. Traci moc Uchwała Nr 303/XXV//2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada                  

2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

2. Traci moc Uchwała Nr 555/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 303/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów w z dnia 29 listopada 

2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia   2016 r. 

 

 

 

      Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

 

          Leszek Goździewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


