
W ˝ycie wchodzà przepisy dotyczàce ustawy o utrzy-
maniu czystoÊci i porzàdku w gminach. Od lipca 2013
roku odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych b´dzie Gmina Miejska Ciecho-
cinek. Dlatego te˝ podczas sesji Rady Miejskiej, która
odby∏a si´ 3 grudnia, radni uchwalili szczegó∏owe za-
sady utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Gminy
Miejskiej Ciechocinek.

W∏aÊciciele nieruchomoÊci b´dà zobowiàzani do:
wyposa˝enia nieruchomoÊci w pojemniki na odpady
komunalne, gromadzenia w odpowiednich pojemni-
kach wytwarzanych odpadów, a w szczególnoÊci do
ich segregacji.

Nowym rozwiàzaniem jest potrzeba segregacji od-
padów ulegajàcych biodegradacji (np. resztki kuchen-
ne, mokre odpady - r´czniki papierowe) oraz odpa-
dów zielonych (liÊcie, trawa), które b´dà odbierane
raz w tygodniu w okresie letnim i raz na dwa tygodnie
w okresie zimowym.

Na terenie miasta powstanie punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

Odpady - chemikalia pochodzàce z gospodarstw
domowych, przeterminowane leki, zu˝yte baterie i aku-
mulatory, zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
zu˝yte opony, odpady komunalne powstajàce w wyni-
ku prac remontowych i rozbiórkowych, podlegajà
obowiàzkowemu oddzielnemu gromadzeniu i odbio-
rowi w punkcie selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych.

Ponadto radni dokonali wyboru metody ustalenia
op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na których zamieszku-
jà mieszkaƒcy. Op∏ata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkaƒców za-
mieszkujàcych danà nieruchomoÊç oraz stawki op∏aty.
G∏ównà zaletà wybranej metody jest jej prostota oraz
spe∏nienie zasady, ˝e „zanieczyszczajàcy p∏aci”. Metoda
ta wydaje si´ najbardziej sprawiedliwa dla mieszkaƒców
i pobierana b´dzie od wszystkich osób wytwarzajàcych
odpady komunalne w nieruchomoÊciach zamieszka-
∏ych.

Ustalono nast´pujàcà stawk´ op∏aty:
a)  za gospodarowanie odpadami komunalnymi -

20,00 z∏ za miesiàc,
b) za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

które sà zbierane i odbierane w sposób selektywny
-  11,00 z∏ za miesiàc.

Radni ustalili nast´pujàce terminy p∏atnoÊci op∏at
za gospodarowanie odpadami:

1) za okres od 1 stycznia do 28 lutego - do dnia
10 marca,

2) za okres od 1 marca do 30 kwietnia - do dnia
10 maja,

3) za okres od 1 maja do 30 czerwca - do dnia 10
lipca,

4) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia - do dnia 10
wrzeÊnia,

5) za okres od 1 wrzeÊnia do 31 paêdziernika - do
dnia 10 listopada,

6) za okres od 1 listopada do 31 grudnia - do dnia
10 stycznia.

Op∏at´ nale˝y uiÊciç w kasie Urz´du Miejskiego
w Ciechocinku lub na konto: KDBS Filia Ciechocinek
Nr 52 9550 0003 0077 0277 0001.

W zamian za uiszczonà op∏at´ za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, odbierane sà powsta∏e
w nieruchomoÊci, na której zamieszkujà mieszkaƒcy,
odpady komunalne, praktycznie w ka˝dej iloÊci.

Odpady komunalne powsta∏e na nieruchomoÊci
zamieszkanej przez mieszkaƒców, w zabudowie je-
dnorodzinnej, odbierane b´dà raz na dwa tygodnie,
a odpady segregowane - raz w miesiàcu. Odpady ko-
munalne powsta∏e na nieruchomoÊci zamieszkanej
przez mieszkaƒców, w zabudowie wielorodzinnej,
odbierane b´dà raz w tygodniu.

Odpady zielone i bioodpady zebrane w sposób se-
lektywny odbierane b´dà z cz´stotliwoÊcià:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 paêdziernika nie
rzadziej ni˝ jeden raz w tygodniu,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej
ni˝ raz na dwa tygodnie - niezale˝nie od stopnia ich
zape∏nienia.

Odpady komunalne wielkogabarytowe, meble itp.
odbierane b´dà dwa raz w roku, w okresie przedÊwià-
tecznym Wielkanocnym i Bo˝ego Narodzenia.

Ka˝dy zarzàdca nieruchomoÊci otrzyma druk de-
klaracji, w którym zobowià˝e si´ do segregacji odpa-
dów oraz ustali stawk´ op∏aty za odbiór odpadów,
proporcjonalnie do iloÊci osób zamieszkujàcych nie-
ruchomoÊç. Deklaracj´ nale˝y wype∏niç w terminie
do koƒca lutego i z∏o˝yç w Urz´dzie Miasta.

Deklaracja jest podstawà naliczenia op∏aty, bez
potrzeby wzywania do jej uiszczenia.

Segregujàc odpady zap∏acimy 11 z∏ od osoby za
dany miesiàc. W przypadku braku segregacji op∏ata ta
wyniesie 20 z∏. Zatem op∏aci si´ segregowaç!

Burmistrz musi wybraç w drodze przetargu przed-
si´biorstwo, które b´dzie nas obs∏ugiwa∏o.

Ca∏y system wchodzi w ˝ycie od 1 lipca 2013r.

M. Ogrodowski
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Rewolucja w Êmieciach?!
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