
UCHWAŁA NR XX-68/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej 
opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym 

kompostowniku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k 
ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowiącej: 

1) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, na której zamieszkują 
mieszkańcy opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn ilości zużytej wody oraz 
stawki opłaty ustalonej w § 2 pkt 1; 

2) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na której zamieszkują 
mieszkańcy opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 pkt 2. 

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w wysokości: 

1) 10,00 zł/m3 zużytej wody; 

2) 26,50 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość. 

§ 3. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku niedopełnienia przez nich 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) 22,00 zł/m3 zużytej wody – w przypadku nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1 ; 

2) 53,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość – w przypadku nieruchomości, o których mowa w § 
1 pkt 2. 

§ 4. 1. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
średnie miesięczne zużycie przez danego właściciela nieruchomości wody wykorzystanej na cele socjalno-
bytowe za poprzedni rok kalendarzowy, ustalone w oparciu o wodomierz główny. 

2. W przypadku nieruchomości: 

1) nieposiadających wodomierza głównego; 

2) niepodłączonych do sieci wodociągowej; 

3) pobierających równocześnie wodę na cele socjalno-bytowe z sieci wodociągowej oraz z własnego ujęcia; 

- ilość zużytej wody będąca podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca 
w gospodarstwach domowych wynoszących 2,85 m3 miesięcznie na osobę. 

3. W przypadku, gdy nieruchomość nie była zamieszkała przez danego właściciela nieruchomości przez okres 
całego poprzedniego roku kalendarzowego, podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi średnia ilość zużytej wody za okres, nie krótszy jednak niż 3 kolejno następujące po 
sobie miesiące poprzedniego roku kalendarzowego, gdy nieruchomość była zamieszkała. 
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4. W przypadku, gdy nieruchomość była zamieszkiwana przez danego właściciela nieruchomości 
w poprzednim roku kalendarzowym przez okres krótszy niż trzy miesiące ilość zużytej wody będącą 
podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się zgodnie z ust. 2. 

5. W przypadku, gdy udokumentowane zużycie wody na cele socjalno-bytowe, ustalone w oparciu 
o wodomierz główny, w kolejnych 3 miesiącach danego roku jest mniejsze lub większe o więcej niż 30% 
zużycia wody, o którym mowa w ust. 1, ilość zużytej wody będąca podstawą ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi średnia ilość zużytej wody w kolejnych 3 miesiącach 
danego roku poprzedzających złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 5. 1. Ilość zużytej wody, o której mowa w § 4, może być pomniejszona o ilość wody odrębnie opomiarowanej 
wykorzystywanej na inne cele, w tym bezpowrotnie zużytej wody (podlewanie terenów zielonych). 
Pomniejszenie ilości zużytej wody może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zalegalizowania dodatkowego 
wodomierza (podlicznika) przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie. 

2. Do dnia 31 grudnia 2022 roku w przypadku nieruchomości niewyposażonej w dodatkowy wodomierz 
(podlicznik) ilość zużytej wody, o której mowa w § 4, może być pomniejszona o nie więcej niż 10% na 
podstawie oświadczenia złożonego przez właściciela nieruchomości. 

§ 6. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w kompostowniku 
przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne w wysokości 0,50 zł od osoby zamieszkującej 
nieruchomość.          

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVII-1/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz 
zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1871). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie 

 
 

Marek Górski 

Id: 3AC794B3-755D-4B66-B01C-7FCE8C0018B5. Uchwalony Strona 2




