
UCHWAŁA Nr 219/XIX/2016 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 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. Właściciele nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, zobowiązani są 

do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie do 15 

dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku nastąpienia w ciągu miesiąca zmiany w zakresie podstaw ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 2 ustawy z dnia                     

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), 

opłatę za ten miesiąc uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry. 

§ 2. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta 

Ciechanów lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów. 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr 340/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013 r.                

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

       Leszek Goździewski 

 



UZASADNIENIE 

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

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 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) zobligowała gminy do podjęcia uchwał, stanowiących akty prawa miejscowego, 

w oparciu o znowelizowane przepisy.  

W myśl art. 11 ustawy zmieniającej, dotychczasowe akty prawne zachowują moc na okres 

na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie 

przedmiotowej ustawy.  

Nowe brzmienie art. 6l ust. 1 zobowiązuje radę gminy do określenia czy opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu czy z góry. 

Mając na uwadze powyższe, poprzez dodanie w § 1 ustępu 3, doprecyzowano sposób 

wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

 

 

 

Prezydent Miasta Ciechanów  

Krzysztof Kosiński 

 


