
UCHWAŁA Nr 553/XLVI/2014 
RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia  24 września 2014 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca                   
2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Ciechanów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 4 
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, po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów wprowadza się następujące zmiany: 

1) §  7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 0,06 m3, 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 0,66 
m3, 1,1 m3, 2,2 m3, 5,0 m3 (wyłącznie na terenie cmentarzy).” 

2) W § 12 ust. 1, 2, 5 i 6 pkt 1 otrzymują brzmienie: 

a)  „1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich 
indywidualnych potrzeb, uwzględniając minimum jednotygodniowy cykl odbioru 
odpadów.” 

b)  „2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości niezamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne: 

1) wszelkiego rodzaju biura, lokale handlowe, punkty handlowe poza lokalem, zakłady 
rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, jeżeli z pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż pięć osób – pojemnik o pojemności 0,06 m3, 

b) więcej niż pięć osób i nie więcej niż dziesięć osób - pojemnik o pojemności 
0,12 m3, 

c) więcej niż dziesięć osób – pojemnik o pojemności 0,24 m3 

 



2) lokale gastronomiczne, hotele, pensjonaty, jeżeli z pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż dziesięć osób - pojemnik o pojemności 0,12 m3, 

b) więcej niż dziesięć osób – pojemnik o pojemności 0,24 m3 

3) budynki użyteczności publicznej, w szczególności urzędy, żłobki, przedszkola, szkoły, 
jeżeli z pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż dwadzieścia osób – pojemnik o pojemności 0,24 m3, 

b) więcej niż dwadzieścia osób – pojemnik o pojemności 0,36 m3 

4) ogródki działkowe, jeżeli na ich terenie znajduje się: 

a) nie więcej niż pięćdziesiąt działek – pojemnik o pojemności 0,36 m3, w okresie 
sezonu tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku oraz 0,12 m3 poza 
sezonem, 

b) więcej niż pięćdziesiąt działek – pojemnik o pojemności 0,66 m3, w okresie 
sezonu tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku oraz 0,12 m3 poza 
sezonem. 

c) „5. Każda niezamieszkała nieruchomość, na której powstają odpady komunalne musi 
zostać wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,06 m3 oraz w 
przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w co najmniej jeden worek lub 
pojemnik o pojemności 0,12 m3”. 

d)  „6. 1) Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości 
niezamieszkałych odbywać się będzie w systemie workowym lub pojemnikowym. 
Dopuszcza się gromadzenie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie 
workowym wyłącznie na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których ilość 
wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych nie przekracza 1 m3 tygodniowo. Na 
pozostałych nieruchomościach niezamieszkałych odbiór odpadów komunalnych 
selektywnie zebranych odbywać się będzie w systemie pojemnikowym”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

§ 3. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia   
2015 r. 

Przewodniczący Rady Miasta 

         Mariusz Stawicki 

 


