
 

UCHWAŁA Nr 218/XIX/2016 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

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. 6 ust.2 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. 

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami, za odpady komunalne, które są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, za pojemnik o określonej pojemności: 

a) za pojemnik 0,06m3 - 26,00 zł  

b) za pojemnik 0,12 m3 - 42,00 zł 

c) za pojemnik 0,24 m3 - 73,00 zł 

d) za pojemnik 0,36 m3 - 117,00 zł 

e) za pojemnik 0,66 m3 - 189,00 zł 

f) za pojemnik 1,1 m3 - 313,00 zł 

g) za pojemnik 2,2 m3 - 421,00 zł 

h) za pojemnik 5,0 m3 - 1.080,00 zł  

2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są 

objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami, za odpady komunalne, które nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, za pojemnik o określonej pojemności: 

a) za pojemnik 0,06 m3 - 43,00 zł  

b) za pojemnik 0,12 m3 - 65,00 zł 

c) za pojemnik 0,24 m3 - 115,00 zł 

d) za pojemnik 0,36 m3 - 178,00 zł 

e) za pojemnik 0,66 m3 - 292,00 zł 

f) za pojemnik 1,1 m3 - 486,00 zł 

g) za pojemnik 2,2 m3 - 648,00 zł 

h) za pojemnik 5,0 m3 - 1.782,00 zł  

3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu i nieczystości ciekłych w 

wysokości 32,00 zł za 1 m3 

 

 

 



§ 2. 

Górne stawki opłat określone w §1 są stawkami brutto. 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 28/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011 r.                          

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 

 

 

 

      Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

       Leszek Goździewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Stosownie do art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy w drodze uchwały, określa 

górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, w 

przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

Górne stawki opłat są maksymalnymi stawkami opłat, jakie mogą pobierać przedsiębiorcy 

na terenie miasta Ciechanów, którzy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów 

komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych. Stawki opłat zaproponowano w odniesieniu do pojemników o określonej 

pojemności, na postawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów.   

Jednocześnie są to stawki służące wyliczeniu opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych. Decyzja wydawana jest z urzędu na podstawie art. 6 ust. 7 

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

wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

        

 


