UCHWAŁA NR XI-99/2015
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie określenia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz.
594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 2d, 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wołomin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów obejmuje każdą zebraną przez
właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych.
2. Z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne, odbiór
odpadów obejmuje ilości wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
tj. iloczyn liczby pojemników o zadeklarowanej pojemności oraz liczby ich opróżnień.
§ 3. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa się w następujący
sposób:
1) odpady komunalne:
a) z nieruchomości z zabudową jednorodzinną – raz na dwa tygodnie;
b) z nieruchomości z zabudową wielorodzinną – codziennie z wyłączeniem niedziel i świąt,
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne –
zgodnie z zadeklarowaną w deklaracji liczbą opróżnień pojemników.
2) odpady zbierane w sposób selektywny (szkło i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, papier,
metal):
a) z nieruchomości z zabudową jednorodzinną – raz na miesiąc, (bezpośrednio z nieruchomości),
b) z nieruchomości z zabudową wielorodzinną – codziennie, z wyłączeniem niedziel i świąt,
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne - raz na
miesiąc, (bezpośrednio z nieruchomości),
3) odpady komunalne ulegające biodegradacji:
a) z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca
(bezpośrednio z nieruchomości),
b) z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do
31 października (bezpośrednio z nieruchomości),
c) z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - codziennie, z wyłączeniem niedziel i świąt,
d) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne - raz na
miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca (bezpośrednio z nieruchomości),
e) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne - raz na
dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października (bezpośrednio z nieruchomości),
2. Odpady komunalne selektywnie zbierane wymienione w pkt 1 (ppkt 2 i 3), w każdej ilości mogą być
dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
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§ 4. 1. Odbieranie innych niż określone w § 3 odpadów zbieranych w sposób selektywny (mebli i odpadów
wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów, chemikaliów,
przeterminowanych leków, zużytych opon, odpadów budowlano - remontowych), odbywa się w punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczą usługi od poniedziałku do piątku, oraz
w każdą ostatnią sobotę miesiąca.
3. Lokalizacje punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wykaz odbieranych w nich frakcji
odpadów, udostępniony jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w lokalnej
prasie
§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów lub niewłaściwego prowadzenia punktu
selektywnego zbierania odpadów, właściciel nieruchomości przesyła informację o tym fakcie w formie pisemnej
lub elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. Informacja taka może
być także przekazana ustnie lub telefonicznie. Zgłoszenie obejmuje wskazanie danych właściciela oraz adresu
nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI-114/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 9741)
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy
W art. 6r ust. 3 ustawodawca upoważnił radę gminy do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych
od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Wołomin w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości będą odbierane odpady komunalne
w każdej ilości.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie w podziale na co najmniej 6 frakcji: papieru, metalu, tworzywa
sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Pozostałe frakcje
zostały dodane do świadczonych usług w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami oraz jako
kontynuacja dotychczasowo podjętych zadań przez Gminę Wołomin, takich jak: zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych.
Odebranie wszystkich odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach jednej opłaty, pozwoli na
ograniczenie ilości odpadów zagospodarowywanych, (ze względów finansowych) „domowymi” metodami,
szkodliwymi dla zdrowia mieszkańców oraz niszczącymi krajobraz Gminy.
W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Ustawa zmieniająca dokonała zmian w zasadach funkcjonowania systemów
gminnych dot. rodzaju i ilości odpadów odbieranych z nieruchomości oraz przyjmowanych w punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które stały się dostępne również dla właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne.
Przedkładana uchwała określa również tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, (zgodnie z art. 6r
ust. 3d znowelizowanej ustawy).
Za uzasadnione, ze względu na kształt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zapisy wynikające
z nowelizacji ustawy oraz odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej, uznano wprowadzenie
i zmodyfikowanie zapisów uchwały.
Ponadto ustawa zmieniająca wprowadziła obowiązek zaopiniowania projektu uchwały przez państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. W związku
z powyższym konieczne jest podjęcie przedkładanej uchwały dostosowującej rozwiązania prawne do
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz modyfikującej obecnie
funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi.
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