
UCHWAŁA Nr 235/XX/2016 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 25 maja 2016r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia  13 września 

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

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Rada Miasta 

Ciechanów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaj i ilość odbieranych odpadów komunalnych, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

§ 2. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące 

odpady: 

1) zmieszane odpady komunalne,  

2) selektywnie zebrane odpady komunalne obejmujące następujące frakcje: papier i tektura, 

metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące 

odpady komunalne), przeterminowane leki, chemikalia, opony, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory inne niż 

samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady niebezpieczne 

powstałe w gospodarstwie domowym. 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów 

komunalnych wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

składanych przez właścicieli nieruchomości. 

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych za każdy miesiąc od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, uzależniona jest od liczby mieszkańców wykazanej w 

deklaracji. 

4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych za każdy miesiąc od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uzależniona jest od liczby 

pojemników wskazanych w deklaracji. 



§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w następujący sposób: 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych: 

1) zabudowa jednorodzinna: 

a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne (PET, 

opakowania po chemii gospodarczej, puszki metalowe i aluminiowe, opakowania 

wielomateriałowe), papier i tektura, szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż 1 raz w 

miesiącu, 

c) odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 2 razy w 

miesiącu, zaś w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny                

- co najmniej 2 razy w roku (wiosną i jesienią). 

2) Zabudowa wielorodzinna: 

a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne (PET, 

opakowania po chemii gospodarczej, puszki metalowe i aluminiowe, opakowania 

wielomateriałowe), papier i tektura, szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż 1 raz w 

tygodniu, 

c) odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na 

tydzień, zaś w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny                

- co najmniej 2 razy w roku (wiosną i jesienią). 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych: 

1) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne: (PET, opakowania 

po chemii gospodarczej, puszki metalowe i aluminiowe, opakowania wielomateriałowe), 

papier i tektura, szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

3. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywać się według harmonogramu. 

§ 4. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. 

Gostkowskiej 83 w Ciechanowie właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 

Gminy Miejskiej Ciechanów, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą 

nieodpłatnie przekazywać następujące odpady komunalne: 

1) tworzywa sztuczne, 

2) szkło, 

3) papier i tektura, 

4) metal, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (jeżeli właściciel nieruchomości 

nie posiada przydomowego kompostownika), 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne), 



9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) przeterminowane leki, 

11) chemikalia, 

12) zużyte baterie i akumulatory, 

13) zużyte opony. 

2. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Regulamin funkcjonowania PSZOK będzie podany na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Ciechanów www.umciechanow.pl oraz udostępniony w sposób zwyczajowo przyjęty.  

4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie 

miasta Ciechanów, których wykaz zamieszczony zostanie na stronie www.umciechanow.pl.  

5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, należy przekazywać do 

punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie szkół, obiektów użyteczności publicznej, centrów 

handlowych, których wykaz zamieszczony zostanie na stronie www.umciechanow.pl. 

6. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane 

będą z miejsc ich powstania co najmniej 2 razy w roku (wiosną i jesienią). Terminy odbioru 

mebli, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

www.umciechanow.pl.   

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia 

prac remontowych (nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub 

wykonywania robót w nieruchomościach zamieszkałych), należy: 

1) gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach ustawionych przez podmiot 

odbierający odpady, których właściciel nieruchomości zlecił wykonanie usługi; wysokość 

cen za te usługi (wyposażenie w pojemnik i transport) ustali podmiot odbierający odpady 

komunalne, 

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 5. 1. Gmina przejmuje obowiązki od wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie:   

1) wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy,                   

w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki służące 

do selektywnej zbiórki odpadów, 

2) wyposażenia nieruchomości wielorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, w 

pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki 

służące do selektywnej zbiórki odpadów, 

3) wyposażenia nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

worki służące do selektywnej zbiórki odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, w przypadku zadeklarowanej ilości zmieszanych odpadów komunalnych 

przekraczającej 1,0 m3 tygodniowo, wyposażają nieruchomość w pojemniki do selektywnej 

zbiórki we własnym zakresie. 

3. Gmina przejmuje obowiązki od wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie mycia i 
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dezynfekcji pojemników. 

§ 6. Przypadki nie odebrania odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości, należy zgłaszać do Urzędu Miasta Ciechanów pisemnie na adres: 

Urząd Miasta Ciechanów - Plac Jana Pawła II, 06-400 Ciechanów, telefonicznie pod numerem 

telefonu: (23) 674 92 89 lub osobiście w Urzędzie Miasta Ciechanów – Wydział Inżynierii 

Miejskiej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami – pokój nr 21,                      w 

terminie 2 dni licząc od dnia następnego po terminie odbioru odpadów według harmonogramu. 

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), należy zgłaszać do Urzędu Miasta Ciechanów 

pisemnie na adres: Urząd Miasta Ciechanów - Plac Jana Pawła II, 06-400 Ciechanów, telefonicznie 

pod numerem telefonu: (23) 674 92 89 lub osobiście w Urzędzie Miasta Ciechanów – Wydział 

Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami – pokój nr 21, w 

terminie 2 dni licząc od daty zaistnienia zdarzenia.                    

§ 8. Traci moc uchwała nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 9. Traci moc uchwała nr 554/XLVI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września          

2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 

2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,                        

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.   

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

       Leszek Goździewski 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


