UCHWAŁA NR 192/XXXIII/18
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 15 stycznia 2018 r.
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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), Rada Miejska w Ciechanowcu
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:
1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,
4) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Na terenie Gminy Ciechanowiec odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości są
gromadzone w podziale na następujące frakcje:
1) papier i tektura,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) popiół i żużel,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) przeterminowane leki i chemikalia,
13) zużyte opony,
14) odpady zielone,
15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela
nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa
domowego.
§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-7 i pkt 15,
z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jest realizowana
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego
do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:
1) raz na miesiąc – w przypadku terenów wiejskich, zarówno w przypadku odpadów zebranych selektywnie
jak i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
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2) raz na miesiąc – w przypadku selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych z terenów miejskich
w zabudowie jednorodzinnej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
3) raz w tygodniu – w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych zebranych frakcji
odpadów komunalnych z terenów miejskich, z budynków wielolokalowych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.
4) co dwa tygodnie – w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów
miejskich, z wyłączeniem budynków wielolokalowych,
2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-7 i pkt 15,
z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jest realizowana zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru
odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc – w przypadku niesegregowanych
(zmieszanych) i segregowanych zebranych frakcji odpadów komunalnych, z terenów wiejskich jak i miejskich,
z wyłączeniem budynków wielolokalowych, na terenach miejskich.
3. Odbieranie bioodpadów gromadzonych w odpowiednich pojemnikach lub workach z terenów miejskich,
powinno być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na dwa tygodnie
w zabudowie jednorodzinnej.
4. Odbieranie bioodpadów gromadzonych w odpowiednich pojemnikach lub workach z terenów miejskich,
powinno być realizowane w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz na miesiąc z budynków
wielolokalowych.
5. Odpady wielkogabarytowe należy odbierać nie rzadziej niż raz w roku, w terminach określonych przez
Przedsiębiorcę.
6. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości,
właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów
komunalnych w zależności od potrzeb.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki
i chemikalia oraz zużyte opony powinny być odbierane przez przedsiębiorcę nie rzadziej niż dwa razy w roku,
lub według zapotrzebowania dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktów selektywnej zbiórki lub
innych punktów zbiórki organizowanych przez podmioty na terenie miasta.
§ 5. Zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych wymienionych w § 2 określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Ciechanowiec obsługują
mieszkańców tej gminy w zakresie frakcji odpadów, o których mowa w § 2 pkt 1-14.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają wymienione w ust. 1 odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny.
§ 7. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać
z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego w formie:
a) pisemnej na adres Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec lub;
b) telefonicznej– pod nr tel. 86 277 11 45, wew. 40.
3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym
świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie
czternastu dni od zaistnienia tego zdarzenia.
4. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania)
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków
zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej
w Ciechanowcu z dnia 22 sierpnia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3381).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Eugeniusz Święcki
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