
UCHWAŁA NR XIII/158/2019
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty, od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6j oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, 
że:

1) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których 
zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej 
wody z danej nieruchomości, oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub 2;

2) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których 
zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §2 ust. 3 lub 4.

2. Poprzez budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 rozumie się budynek, o którym 
mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

3. Poprzez budynek mieszkalny wielorodzinny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 rozumie się inne budynki 
mieszkalne, niż budynki mieszkalne jednorodzinne.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli zbierane są
i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,7 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jako dwukrotność 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w ust. 1, tj. w wysokości 19,40 zł za 1 m3 
zużytej wody z danej nieruchomości

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli zbierane są one
i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 29,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jako dwukrotność 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w ust. 1, tj. w wysokości 58,00 zł miesięcznie 
za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, miesięczna stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych na podstawie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 3. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, o których mowa w § 1 ust. 3 ilość zużytej wody z danej 
nieruchomości, będąca podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
obliczana w oparciu o wodomierz główny, z wyłączeniem wody bezpowrotnie zużytej, ustalanej na podstawie 
dodatkowego wodomierza.

§ 4. 1. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Określa się wzór danych do zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w związku z kompostowaniem bioodpadów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.



3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nalicza się na podstawie wypełnionego załącznika, o którym mowa 
w ust. 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. 
Woj. Maz. 2019 r., poz. 8979), uchwała Nr IX/112/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019 r., poz. 9143) oraz  
uchwała Nr X/122/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ((Dz. 
Urz. Woj. Maz. 2019 r., poz. 12010).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Wieliszew

Marcin Fabisiak



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/158/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 r. 
POLA JASNE DEKLARACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM 

Numer załącznika 

 

DANE DO ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU Z 

KOMPOSTOWANIEM BIOODPADÓW 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały  
nr XIII/158/2019 Rady Gminy 
Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 r. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
1. Nazwisko  

 

2. Pierwsze imię, drugie imię 

3. PESEL 

 

4. Numer telefonu 

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WŁAŚCICIEL UBIEGA SIĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

5. Miejscowość 

 

6. Ulica 7. Nr domu 8. Nr lokalu 

9. Kod pocztowy 

 

10. Poczta 11. Numer ewid. nieruchomości (wypełnić w 

przypadku braku oznaczenia nieruchomości) 

D. ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
12. Zwolnienie z części miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dotyczy nieruchomości, na której kompostowane są bioodpady zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Wieliszew1 

2 ZŁ / OS. 
13. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Wieliszew w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane  
i odbierane w sposób selektywny  ……………….. zł 

14. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B niniejszego załącznika do 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości na terenie Gminy Wieliszew, ilość osób zamieszkałych wynosi: …………………  

15. Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami (stanowi iloczyn pozycji 13 i 14) 

 …………………. zł 
16. Kwota zwolnienia z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami (stanowi iloczyn 

pozycji 12 i 14) ………………….. zł 
17. Miesięczna kwota opłaty z uwzględnieniem zwolnienia (stanowi różnicę pozycji 15 i 16) 

 ………………….. zł 
E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMAUNALNYMI  
18. Data  

 

19. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 

F. ADNOTACJE URZĘDU 
20. Uwagi organu 

 

 

 
Objaśnienia: 
1 WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA zgodnie z uchwałą Nr XIII/158/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia  
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować za pomocą adresu iod@wieliszew.pl. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt  4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) poprawiania (żądania sprostowania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) przenoszenia danych osobowych, 

8. W przypadku uznania, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


