UCHWAŁA NR XXI-115/2012
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska
w Wołominie uchwala, co następuje:
§1
1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na obszarze Gminy
Wołomin, jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zwaną dalej „opłatą”, ustaloną we właściwych przepisach prawa miejscowego.
2. Ilekroć mowa o właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaściciela,
użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
3. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę.
§2
1. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej we
właściwych przepisach prawa miejscowego.
2. Opłatę uiszcza się za dwa miesiące, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po
miesiącach, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
3. Opłatę uiszcza się bez wezwania, w kasie lub na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Dróg
i Zieleni w Wołominie.
§3
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§5
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 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

