
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm.: Dz.U. z 2019 r. poz.1309, poz.1571, 
poz.1696, poz.1815 ) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 3, 4a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2010 zm.: Dz.U. z 2019 r. poz.1579) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2.  

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,50 zł za 1 m3 
zużytej wody z danej nieruchomości. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
15,00 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. 

§ 3.  

1. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
opomiarowane średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości za rok poprzedni, ustalone w oparciu 
o wodomierz główny. 

2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można ustalić ilości zużywanej wody (brak 
opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej) podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 4 m3 miesięcznie na osobę 
przebywającą na nieruchomości. 

3. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej ustala się następujące zasady ustalania ilości zużytej 
wody z danej nieruchomości: 

1) w roku zamieszkania na nieruchomości, od daty powstania obowiązku ponoszenia opłaty do końca roku 
kalendarzowego, w którym ten obowiązek powstał, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oblicza się przyjmując średnią miesięczną normę zużycia wody na 1 mieszkańca 
w wysokości 4 m3 na osobę. 

2) w roku następującym po roku, w którym nastąpiło zamieszkanie, zużycie wody będące podstawą ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowane średniomiesięczne zużycie 
wody z nieruchomości za rok poprzedni wyliczone proporcjonalnie do liczby miesięcy okresu 
zamieszkiwania, ustalone w oparciu o wodomierz główny. 

3) od początku trzeciego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zamieszkanie, zużycie wody będące 
podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje zgodnie z ogólną zasadą 
określoną w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały. 
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§ 4.  

Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala 
się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w wysokości: 

1) 240 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2) 480 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 5.  

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 15 % opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka. 

§ 7.  

Traci moc uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

§ 8.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Robert Krajewski 
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