
UCHWAŁA  

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE  

z dnia .................... 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie 

obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych 

przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej 

w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy / 

tj. z 2001 r. Dz. U . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 

z póź. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. Właściciele nieruchomości składają oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych 

nieruchomość oraz o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, wedle wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały: 

§ 4. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr83/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie 

obowiązku w zakresie zabierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez 

gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu

20 maja 2007 r. referendum gminnym. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty należnej od dnia 

1 stycznia 2010 roku. 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust.2, w wysokości: 

a) 11,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,

b) 12,50 zł od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość,

c) 14,00 zł od trzech osób zamieszkujących nieruchomość,

d) 15,50 zł od czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

e) 17,00 zł od pięciu osób i więcej zamieszkujących nieruchomość.

2) Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 

a) 9,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,

b) 10,00 zł od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość,

c) 11,00 zł od trzech osób zamieszkujących nieruchomość,

d) 4) 12,0 zł od czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

e) 13,00 zł od pięciu osób i więcej zamieszkujących nieruchomość.

1) Ustala się dla podmiotów gospodarczych, miesięczną opłatę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych: 

a) za wywóz pojemnika o pojemności do 120 l - 18,00 zł,

b) za wywóz pojemnika o pojemności 140 l - 20,00 zł,

c) za wywóz pojemnika o pojemności 240 l - 35,00 zł,

d) za wywóz pojemnika o pojemności 360 l - 50,00 zł,

e) za wywóz pojemnika o pojemności 1100 l - 140,00 zł,

f) za wywóz 1 m ³ odpadów luzem - 150,00 zł.

2) Przepis ust.1 nie wyłącza możliwości zawierania umów z podmiotami gospodarczymi, które 

będą w indywidualny sposób regulować zasady odbierania odpadów zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do uchwały. 

1) w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego,

2) w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie lub zmianę 

liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości należy złożyć oświadczenie stanowiące 

załącznik Nr 3 niniejszej uchwały w terminie 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 

3) w przypadku nie dopełnienia obowiązku wymienionego w pkt 1 i 2 ustala się wysokość 

opłaty z tytułu pozbywania się odpadów komunalnych na podstawie liczby osób 

zameldowanych przyjmując, że osoby te nie prowadzą selektywnej zbiórki. 

1) Wymienione w § 1 i 2 opłaty należy uiszczać do dnia:

- 15 marca

- 15 maja

- 15 września

- 15 listopada

2) Wpłaty mają być dokonywane w kasie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 

Cieszanów nr 09910110422004440000390001 lub u sołtysa danej miejscowości. 

Załącznik nr 1 

do Uchwały

Rady Miejskiej 

w Cieszanowie

z dnia .................... 2009 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

do Uchwały

Rady Miejskiej 

w Cieszanowie

z dnia .................... 2009 r.

Zalacznik2.docx

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały 

Załącznik nr 3 

do Uchwały

Rady Miejskiej 

w Cieszanowie

z dnia .................... 2009 r.

Zalacznik3.docx

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały 
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UCHWAŁA  

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE  

z dnia .................... 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie 

obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych 

przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej 

w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy / 

tj. z 2001 r. Dz. U . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 

z póź. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. Właściciele nieruchomości składają oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych 

nieruchomość oraz o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, wedle wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały: 

§ 4. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr83/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie 

obowiązku w zakresie zabierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez 

gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu

20 maja 2007 r. referendum gminnym. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty należnej od dnia 

1 stycznia 2010 roku. 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust.2, w wysokości: 

a) 11,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,

b) 12,50 zł od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość,

c) 14,00 zł od trzech osób zamieszkujących nieruchomość,

d) 15,50 zł od czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

e) 17,00 zł od pięciu osób i więcej zamieszkujących nieruchomość.

2) Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 

a) 9,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,

b) 10,00 zł od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość,

c) 11,00 zł od trzech osób zamieszkujących nieruchomość,

d) 4) 12,0 zł od czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

e) 13,00 zł od pięciu osób i więcej zamieszkujących nieruchomość.

1) Ustala się dla podmiotów gospodarczych, miesięczną opłatę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych: 

a) za wywóz pojemnika o pojemności do 120 l - 18,00 zł,

b) za wywóz pojemnika o pojemności 140 l - 20,00 zł,

c) za wywóz pojemnika o pojemności 240 l - 35,00 zł,

d) za wywóz pojemnika o pojemności 360 l - 50,00 zł,

e) za wywóz pojemnika o pojemności 1100 l - 140,00 zł,

f) za wywóz 1 m ³ odpadów luzem - 150,00 zł.

2) Przepis ust.1 nie wyłącza możliwości zawierania umów z podmiotami gospodarczymi, które 

będą w indywidualny sposób regulować zasady odbierania odpadów zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do uchwały. 

1) w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego,

2) w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie lub zmianę 

liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości należy złożyć oświadczenie stanowiące 

załącznik Nr 3 niniejszej uchwały w terminie 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 

3) w przypadku nie dopełnienia obowiązku wymienionego w pkt 1 i 2 ustala się wysokość 

opłaty z tytułu pozbywania się odpadów komunalnych na podstawie liczby osób 

zameldowanych przyjmując, że osoby te nie prowadzą selektywnej zbiórki. 

1) Wymienione w § 1 i 2 opłaty należy uiszczać do dnia:

- 15 marca

- 15 maja

- 15 września

- 15 listopada

2) Wpłaty mają być dokonywane w kasie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 

Cieszanów nr 09910110422004440000390001 lub u sołtysa danej miejscowości. 

Załącznik nr 1 

do Uchwały

Rady Miejskiej 

w Cieszanowie

z dnia .................... 2009 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

do Uchwały

Rady Miejskiej 

w Cieszanowie

z dnia .................... 2009 r.

Zalacznik2.docx

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały 

Załącznik nr 3 

do Uchwały

Rady Miejskiej 

w Cieszanowie

z dnia .................... 2009 r.

Zalacznik3.docx

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały 
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UCHWAŁA  

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE  

z dnia .................... 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie 

obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych 

przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej 

w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy / 

tj. z 2001 r. Dz. U . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 

z póź. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. Właściciele nieruchomości składają oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych 

nieruchomość oraz o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, wedle wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały: 

§ 4. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr83/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie 

obowiązku w zakresie zabierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez 

gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu

20 maja 2007 r. referendum gminnym. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty należnej od dnia 

1 stycznia 2010 roku. 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust.2, w wysokości: 

a) 11,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,

b) 12,50 zł od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość,

c) 14,00 zł od trzech osób zamieszkujących nieruchomość,

d) 15,50 zł od czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

e) 17,00 zł od pięciu osób i więcej zamieszkujących nieruchomość.

2) Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 

a) 9,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,

b) 10,00 zł od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość,

c) 11,00 zł od trzech osób zamieszkujących nieruchomość,

d) 4) 12,0 zł od czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

e) 13,00 zł od pięciu osób i więcej zamieszkujących nieruchomość.

1) Ustala się dla podmiotów gospodarczych, miesięczną opłatę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych: 

a) za wywóz pojemnika o pojemności do 120 l - 18,00 zł,

b) za wywóz pojemnika o pojemności 140 l - 20,00 zł,

c) za wywóz pojemnika o pojemności 240 l - 35,00 zł,

d) za wywóz pojemnika o pojemności 360 l - 50,00 zł,

e) za wywóz pojemnika o pojemności 1100 l - 140,00 zł,

f) za wywóz 1 m ³ odpadów luzem - 150,00 zł.

2) Przepis ust.1 nie wyłącza możliwości zawierania umów z podmiotami gospodarczymi, które 

będą w indywidualny sposób regulować zasady odbierania odpadów zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do uchwały. 

1) w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego,

2) w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie lub zmianę 

liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości należy złożyć oświadczenie stanowiące 

załącznik Nr 3 niniejszej uchwały w terminie 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 

3) w przypadku nie dopełnienia obowiązku wymienionego w pkt 1 i 2 ustala się wysokość 

opłaty z tytułu pozbywania się odpadów komunalnych na podstawie liczby osób 

zameldowanych przyjmując, że osoby te nie prowadzą selektywnej zbiórki. 

1) Wymienione w § 1 i 2 opłaty należy uiszczać do dnia:

- 15 marca

- 15 maja

- 15 września

- 15 listopada

2) Wpłaty mają być dokonywane w kasie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 

Cieszanów nr 09910110422004440000390001 lub u sołtysa danej miejscowości. 

Załącznik nr 1 

do Uchwały

Rady Miejskiej 

w Cieszanowie

z dnia .................... 2009 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

do Uchwały

Rady Miejskiej 

w Cieszanowie

z dnia .................... 2009 r.

Zalacznik2.docx

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały 

Załącznik nr 3 

do Uchwały

Rady Miejskiej 

w Cieszanowie

z dnia .................... 2009 r.

Zalacznik3.docx

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały 
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UCHWAŁA  

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE  

z dnia .................... 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie 

obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych 

przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej 

w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy / 

tj. z 2001 r. Dz. U . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 

z póź. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. Właściciele nieruchomości składają oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych 

nieruchomość oraz o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, wedle wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały: 

§ 4. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr83/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie 

obowiązku w zakresie zabierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez 

gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu

20 maja 2007 r. referendum gminnym. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty należnej od dnia 

1 stycznia 2010 roku. 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust.2, w wysokości: 

a) 11,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,

b) 12,50 zł od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość,

c) 14,00 zł od trzech osób zamieszkujących nieruchomość,

d) 15,50 zł od czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

e) 17,00 zł od pięciu osób i więcej zamieszkujących nieruchomość.

2) Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 

a) 9,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,

b) 10,00 zł od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość,

c) 11,00 zł od trzech osób zamieszkujących nieruchomość,

d) 4) 12,0 zł od czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

e) 13,00 zł od pięciu osób i więcej zamieszkujących nieruchomość.

1) Ustala się dla podmiotów gospodarczych, miesięczną opłatę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych: 

a) za wywóz pojemnika o pojemności do 120 l - 18,00 zł,

b) za wywóz pojemnika o pojemności 140 l - 20,00 zł,

c) za wywóz pojemnika o pojemności 240 l - 35,00 zł,

d) za wywóz pojemnika o pojemności 360 l - 50,00 zł,

e) za wywóz pojemnika o pojemności 1100 l - 140,00 zł,

f) za wywóz 1 m ³ odpadów luzem - 150,00 zł.

2) Przepis ust.1 nie wyłącza możliwości zawierania umów z podmiotami gospodarczymi, które 

będą w indywidualny sposób regulować zasady odbierania odpadów zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do uchwały. 

1) w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego,

2) w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie lub zmianę 

liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości należy złożyć oświadczenie stanowiące 

załącznik Nr 3 niniejszej uchwały w terminie 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 

3) w przypadku nie dopełnienia obowiązku wymienionego w pkt 1 i 2 ustala się wysokość 

opłaty z tytułu pozbywania się odpadów komunalnych na podstawie liczby osób 

zameldowanych przyjmując, że osoby te nie prowadzą selektywnej zbiórki. 

1) Wymienione w § 1 i 2 opłaty należy uiszczać do dnia:

- 15 marca

- 15 maja

- 15 września

- 15 listopada

2) Wpłaty mają być dokonywane w kasie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 

Cieszanów nr 09910110422004440000390001 lub u sołtysa danej miejscowości. 
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