
 

UCHWAŁA Nr 217/XIX/2016 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 6c ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                              

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem nieruchomości na 

których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe.  

§ 2. 

Traci moc uchwała nr 212/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012 r.                     

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 

 

 

 

      Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

       Leszek Goździewski 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W wyniku podjęcia uchwały nr 212/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia                    

29 marca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z dniem 1 lipca 2013 r. nowym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto wszystkie nieruchomości 

znajdujące się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów, tj. nieruchomości 

zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe. 

Nowelizacja ustawy wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 

2015 r. poz. 87) obliguje gminy, które podjęły uchwałę  o odbieraniu odpadów komunalnych 

na podstawie art. 6c ust. 2, do ustalenia ryczałtowej stawki opłaty  od nieruchomości, na 

których są domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe (nowo dodany art. 6j ust. 3b). 

Art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawierają 

następujące wytyczne do ustalenia ryczałtowej stawki opłaty: 

1) jest uchwalana za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2) jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o 

których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 

pkt 2 (jest to stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności). 

 Analizując ilość powstających odpadów na terenie ogródków działkowych (51 

ton/rok) oraz dokonując przeliczenia zgodnie z zapisami ustawy (1.114 działek), należy 

zauważyć, iż średnia ilość odpadów powstająca na działce waha się od 7 litrów/rok (ROD 

„Kolejarz”) do 68 l/rok (ROD „Krubin”). Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, najmniejszy pojemnik w jaki można 

wyposażyć nieruchomość niezamieszkałą to 60 l.  

Zakładając zróżnicowanie opłaty ryczałtowej, w zależności od wielkości ogrodu 

działkowego, wysokość opłaty kształtowałaby się następująco: 

 

Lp. Nazwa 

ogrodu 

Ilość 

działek 

Wysokość 

wymiaru w 

2015 r. 

[zł] * 

Ilość 

odpadów w 

przeliczeniu 

na 1 działkę 

[l/rok] 

Prognozowany 

wymiar 

(ryczałt) 

odpady 

zmieszane [zł] 

Prognozowany 

wymiar 

(ryczałt) 

odpady 

segregowane 

[zł] 

1 GRĘDZICE 358 8.100,00 55,31 14.320,00 8.592,00 

2 NAD 

ŁYDYNIĄ 

353 8.100,00 56,09 14.120,00 8.472,00 

3 KOLEJARZ 152 540,00 7,11 6.080,00 3.648,00 

4 ŚMIECIN 151 2220,00 34,17 6.040,00 3.624,00 

5 KRUBIN 100 2806,00 68,40 4.000,00 2.400,00 

* dotychczas deklarowano niesegregowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych 



Zakładając inny wariant, tj. przeliczenie ilości odpadów, które powstały na terenie 

ROD w 2015 r. (51,60t), na ilość ogrodów otrzymujemy 10,32 ton/rok/ROD, tj. 7 

pojemników o objętości 120 l, obieranych w ciągu miesiąca. 

Za odbiór pojemnika 120 l Rada Miasta Ciechanów ustaliła stawkę 39,00 zł (odpady 

segregowane) i 60,00 zł (odpady niesegregowane). 

Opłata ryczałtowa roczna: 3.276,00 zł (odpady segregowane). 

Opłata ryczałtowa roczna: 5.040,00 zł (odpady niesegregowane). 

Podkreślić należy, iż opisany wyżej charakter ryczałtowy opłaty nie uwzględnia 

okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów 

na niej oraz ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów w poszczególnych 

miesiącach roku. 

W przypadku wyłączenia z gminnego systemu gospodarowania odpadami, 

nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, właściciele nieruchomości, 

zobowiązani będą do pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. zawarcia 

umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.  

Tym samym właściciele tych nieruchomości nie będą obowiązani do złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i nie będą 

wnosić opłat do gminy. 

Gmina ma możliwość kontrolowania powyższych właścicieli nieruchomości w 

zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy poprzez wezwanie do okazania 

zawartej umowy. W przypadku nieposiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, 

wydawana będzie z urzędu decyzja na podstawie art. 6 ust. 7. Ze względu na niewielką liczbę 

tego typu podmiotów ( 5 ogrodów działkowych) prowadzenie czynności kontrolnych nie 

będzie zadaniem trudnym do realizacji. Ocenia się, że wyłączenie w/w nieruchomości nie 

wpłynie na szczelność systemu.  

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 


