
 

UCHWAŁA NR 53/V/2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 14 marca 2019 r. 
 

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz  ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 6 j i art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.), 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej 
wody z danej nieruchomości (po odliczeniu wody zużytej na cele ogrodowe odczytanej na 
zarejestrowanych podlicznikach) w m3 oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalonej w § 2. 

 
§ 2. 1.Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i 
oddawane w sposób selektywny wynosi – 9 zł za m3 zużytej wody. 
b) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i 
oddawane w sposób selektywny wynosi - 18 zł za m3 zużytej wody. 

2. Zużycie wody będące podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi opomiarowanie zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni, 
ustalone w oparciu o wodomierz główny, po odliczeniu wody zużytej na cele ogrodowe 
odczytanej na zarejestrowanych podlicznikach w analogicznym okresie. 

3.W przypadku braku, na nieruchomości, licznika do odczytu zużycia wody lub gdy na 
nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody 
wynosząca 3 m3 miesięcznie  na osobę przebywającą na nieruchomości. 

4. W przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego a sumą odczytów z 
podliczników nieruchomości, różnicę należy rozliczyć odpowiednio udziałami w 
nieruchomości/liczbą osób zamieszkującą nieruchomość/liczba lokali na nieruchomości.  

5. W przypadku gdy na nieruchomości wielolokalowej, część lokali jest 
nieopomiarowana, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 
właścicieli nieopomiarowanych lokali, przyjmowana jest przeciętna norma zużycia wody, 



wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę w lokalu, powiększona o odpowiednio rozliczoną różnicę 
pomiędzy odczytem wodomierza głównego a zużyciem wody w poszczególnych lokalach w 
odniesieniu  całej nieruchomości.  
 

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok. 

2. Wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w ust.1 ustala się jako iloczyn średniej ilości odpadów komunalnych powstających na 
tych nieruchomościach wyrażonej w liczbie pojemników/worków oraz stawki opłaty za 
pojemnik/worek. 

3. Średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1 
ustala się na 9 pojemników/worków o pojemności 120 l. 

4. Stawka opłaty za pojemnik/worek, o którym mowa w ust. 3 wynosi: 

a) 17 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

b) 34 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

5. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust.1 w wysokości 153 zł za 
rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

6. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1 w wysokości 306 zł za 
rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 
§ 4. Traci moc uchwała Nr 91/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

22 grudnia 2015 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 maja 2019 r.  
 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Małgorzata Janus 

 

 

 


