UCHWAŁA NR 508/XXXVII /2017
RADY MIASTA CIECHANÓW
z dnia 26 października 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr 235/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) – po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Rada Miasta Ciechanów uchwala się,
co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 235/XX/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5104)
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) selektywnie zebrane odpady komunalne obejmuje następujące frakcje:
- papier - w workach/pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”;
- szkło – w workach/pojemnikach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”;
- metale i tworzywa sztuczne – w workach/pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych
napisem „ Metale i tworzywa sztuczne”;
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w workach/pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”.”
2. § 3 ust. 1 pkt 1 lit b i lit c otrzymuje brzmienie:
„ b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 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 raz w miesiącu,”
3. § 3 ust. 1 pkt 2 lit b i lit c otrzymuje brzmienie:
„ b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 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 raz w miesiącu,”
4. § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne – nie rzadziej niż raz w miesiącu.”

5. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 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) papier
2) szkło
3) metale
4) tworzywa sztuczne
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne),
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) przeterminowane leki,
10) chemikalia,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyte opony.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Barbara Kornatowska

UZASADNIENIE
Zmiany dotyczące uchwały Nr 235/XX/2016 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wynikają z Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie

szczegółowego sposobu selektywnego

zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 19).
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 4 stycznia 2017 r., a w
życie weszło 1 lipca 2017 r.
Najważniejszym celem w/w rozporządzenia jest ujednolicenie systemu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych we wszystkich gminach na terenie kraju. Nowe przepisy
wprowadzają model selektywnego zbierania odpadów „u źródła" w podziale na pięć frakcji:
1) Papier,
2) Szkło,
3) Metale,
4) Tworzywa sztuczne,
5) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
W

§

4

rozporządzenia

zostały

określone

wymogi,

dotyczące

kolorów

pojemników/worków, w których zbierane mają być frakcje odpadów, o których mowa w § 3
rozporządzenia oraz sposób ich oznaczenia odpowiednimi napisami nazw frakcji, tj. papier,
szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio. Na wprowadzenie pojemników lub worków na
odpady w określonych kolorach gminy będą miały czas do 5 lat od dnia wejścia w życie
rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2017 r
Istotnym jest, że ustawodawca określił w § 6 ust. 3 w/w rozporządzenia z dnia
29 grudnia 2016 okres przejściowy, który przewiduje prawo do odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na zasadach wynikających z obowiązującej
umowy, która zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, nie dłużej niż do dnia
30 czerwca 2021 roku.

Gmina Miejska Ciechanów w dniu 27 listopada 2015 roku zawarła umowę nr ZDPZP.272.1.39.2015 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ciechanowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w Gminie Ciechanów, której ważność obowiązuje do dnia
31 grudnia 2018 roku.
W związku z powyższym Gmina Miejska Ciechanów korzysta z okresu
przejściowego,

o którym mowa w § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia do czasu

zakończenia w/w umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Środowiska, gminy w okresie przejściowym
powinny dokonać zmian w stosownych uchwałach nie później niż w momencie rozpoczęcia
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach zgodnych
z przepisami rozporządzenia.
Wobec powyższego podjęcie tej uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 235/XX/2016
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, jest
zasadne.
Wcześniejsze jej przyjęcie pozwoli na wykorzystanie okresu przejściowego na
podejmowanie działań organizacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, do których gmina
jest zobligowana art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 235/XX/2016 Rady
Miasta Ciechanów został przedłożony do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie celem uzyskania opinii projektu zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1289). Postanowieniem Nr HKN.062.1.21.2017 z dnia 21.09.2017 r. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie projekt w/w uchwały uzyskał
pozytywną opinię.
Mając powyższe na uwadze należy wprowadzić ujęte w projekcie uchwały zmiany
w celu dostosowania zapisów do przepisów obowiązującego prawa.
Prezydent Miasta
/-/ Krzysztof Kosiński

