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Święta
Bożego Narodzenia

W najbardziej rodzinne święta w roku,

życzymy zdrowia, radości, pogody ducha, 
i wzajemnej życzliwości, 

a na nadchodzący 2020 rok
wielu sukcesów i wszelkiego powodzenia.
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Urząd Miejski w Wołominie 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin 
centrala tel.: 22 763 30 00, fax: 22 763 30 66 
e-mail: um@wolomin.org.pl 

czynny 
poniedziałek: 9:00–19:00
wtorek-czwartek: 8:00–16:00 
piątek: 8:00–14:00 

KASA Urzędu czynna 
poniedziałek: 9:00–18:30 
(przerwa 13:00–13:25) 
wtorek–czwartek: 8:00–15:15 
(przerwa 13:00–13:25)
piątek: 8:00–13:15 
(przerwa 11:00–11:25) 
 
Nr rachunku bankowego:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047

Nr rachunku bankowego
do opłaty skarbowej:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013

Centrum Obsługi Mieszkańców

Stanowiska Podawcze  
(stanowiska 2, 3)
tel.: 22 763 30 01 i 04 

Dowody osobiste
(stanowiska 4, 5, 6)
tel.: 22 763 30 81 i 82 

Sprawy meldunkowe 
(stanowiska 7, 8)
tel.: 22 763 30 83 i 84 

Podatki i opłaty lokalne
(stanowiska 9, 10)
tel.: 22 763 30 91 

Kasa 
(stanowisko 11) 
tel.: 22 763 30 41 

Stanowiska ds. Ewidencji 
Działalności Gospodarczej 
(stanowiska 12, 13)
tel.: 22 763 30 70

Punkt zapytań i interwencji
mieszkańców
(parter Urzędu Miejskiego)
tel.: 22 763 30 61

Nasz Wołomin – Informator Urzędu Miejskiego 
w Wołominie (miesięcznik) 

ISSN 2450-1220
Urząd Miejski w Wołominie 

ul. Ogrodowa 4, 05–200 Wołomin

 www.wolomin.org 
 www.facebook.com/wolomin

 www.naszwolomin.pl

Druk: Seregni Printing Group Sp. z o.o.

Informator Urzędu Miejskiego w Wołominie 
wydawany jest zgodnie z art. 61 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506):
 

Burmistrz informuje mieszkańców gminy  
o założeniach projektu budżetu, kierunkach 

polityki społecznej i gospodarczej 
oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

Drodzy Mieszkańcy,
przed nami ten najbardziej chyba wyczekiwany czas 

w roku. Chwile, gdy jesteśmy dla siebie życzliwsi, gdy 
staramy się by, otaczało nas dobro. Częściej myślimy 
o naszych bliskich, ale chcemy dzielić się dobrem 
również z nieznajomymi. Zawsze gdy otworzymy serce  
i uśmiechniemy się do kogoś – jest Boże Narodzenie. Po 
raz kolejny, już tak tradycyjnie, wspólnie rozświetliliśmy 
choinkę i wspólnie przeżyjemy Wigilię Miejską. To 
piękne wydarzenia, podczas których chcemy dzielić 
się świąteczną radością w tej niezwykłej wspólnocie, 
jaką jest wspólnota Mieszkańców gminy Wołomin. 
Jeszcze zanim nasze domy napełnią się zapachem 
pierników i świątecznych potraw spotkamy się wszyscy 
15 grudnia na Placu 3 Maja, by cieszyć się trzeci rok 
z rzędu Miejską Wigilią, którą organizujemy wspólnie 
z Miejskim Domem Kultury przy wsparciu naszych 
hojnych sponsorów i zaangażowaniu parafii pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Wołominie.

Zbliżająca się końcówka roku skłania do pewnych 
podsumowań. W Gminie Wołomin dzieje się naprawdę 
dużo dobrych rzeczy. Od dłuższego czasu jednak 
media elektryzuje problem finansowania oświaty. 
Wobec niewystarczającej subwencji rządowej, 
ogromna część tego obowiązku spadła właśnie na 
samorządy. Tylko w tym roku Gmina Wołomin dołożyła 
na ten cel już prawie 40 mln zł. A to z pewnością nie 
jest jeszcze całość kwoty, którą trzeba będzie jakimś 
sposobem zabezpieczyć i wysupłać. Pytanie brzmi: 
jakim kosztem? Czy mamy rezygnować z inwestycji 
i projektów społecznych? Być może z czasem 
będziemy do tego zmuszeni. Tymczasem jednak 
dokładamy wszelkich starań, aby trudna sytuacja nie 
odbiła się zbyt mocno na rozwoju Gminy.  Edukacja to 
dziedzina zbyt ważna, aby rezygnować z wypłacania 
godnych wynagrodzeń dla nauczycieli i rozbudowy 
istniejących placówek, a nawet budowania nowych. 
Jakość edukacji i jej dostępność to nie kwestia 
tymczasowego nurtu, ale nasze „być albo nie być”. W 
tym trudnym dla oświaty czasie w gminie, budujemy 
nowe przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7 (przy 
Osiedlu Niepodległości). Rozbudowujemy również 
Szkołę Podstawową w Zagościńcu. Wielokrotnie o tym 
mówiłam – i z całą stanowczością będę to powtarzać: 
edukacja to nasza przyszłość. Gmina Wołomin 
inwestuje w rozwój, którego gwarantem są mądrze 
wykształcone pokolenia. 

Dobrze i dużo dzieje się także w innych dziedzinach. 
Swoją działalność rozpoczął Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy ul. Mieszka I w Wołominie. 
Placówka bardzo potrzebna i wyczekana. Miejsce, 
które uzupełnia braki w opiece systemowej państwa. 

Dla obecnego systemu, niepełnosprawny dorosły po 
25 roku życia staje się „niewidoczny” i pozostawiony 
bez pomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy ma 
za zadanie zrekompensować te braki. To placówka 
dziennego pobytu, która zapewnia dostęp do 
profesjonalnego sprzętu oraz zajęć aktywizujących, 
prowadzonych przez doświadczonych terapeutów. 
Potrzeba istnienia takiego miejsca to dowód na to, 
że człowiek i jego problemy nie znikają magicznie 
po osiągnięciu ustawowo założonego wieku. Co 
więcej – Środowiskowy Dom Samopomocy jest 
inicjatywą własną Gminy, na którą pozyskaliśmy duże 
dofinansowanie. To dzieło to wyraz troski i przekonania, 
że pomoc tym, dla których pomocy skądinąd zabrakło 
jest naszym moralnym zobowiązaniem i obowiązkiem.

Szczególną troską otaczamy w Wołominie 
konieczność skoordynowanego działania na rzecz 
czystego powietrza. Palenie niedozwolonymi 
materiałami w piecach to niestety wciąż duży problem 
w sezonie zimowym. Potrzebna jest edukacja  
i zmiana nawyków, bo palenie śmieci po prostu truje 
nas wszystkich. Do walki ze smogiem zakupiliśmy 
nowoczesnego drona, którego zadaniem jest 
analiza zanieczyszczeń emitowanych przez kominy 
i wskazywanie stężenia substancji niebezpiecznych. 
Umożliwia to podjęcie skutecznych interwencji 
Straży Miejskiej, ukarania palących śmieci w piecach  
a w rezultacie – krok po kroku – poprawienie jakości 
powietrza, którym przecież wspólnie oddychamy.

Poczucie wspólnoty, które każdego dnia daje mi 
tyle energii do coraz skuteczniejszego działania na 
rzecz naszej małej Ojczyzny to coś, za co jestem 
Wam, Drodzy Mieszkańcy bardzo wdzięczna. Przed 
nami czas zmian, przez które możemy przejść tylko 
razem. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach to kolejna, bardzo ważna 
zmiana, której skutki przełożą się na życie każdego 
z nas. Potrzeba będzie woli współpracy przy 
wprowadzaniu nowych rozwiązań i adaptowaniu 
się do przepisów, które przedstawił ustawodawca. 
Segregacja odpadów będzie obowiązkowa, a za nie 
przestrzeganie tej zasady nakładane będą kary. Fakty 
są jednak nieubłagane – wytwarzamy coraz więcej 
śmieci. Wobec czekających nas wyzwań potrzebna 
będzie zmiana często długoletnich nawyków. Apeluję 
w tym miejscu o podjęcie tego wysiłku wspólnie  
i w perspektywie troski o środowisko – przestrzeni,  
w której dziś żyjemy my, a która w przyszłości będzie 
domem dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. 
Nie zmarnujmy im przyszłości przez nierozsądne 
korzystanie z tego, co daje nam nasza planeta. Dajmy 
im to, co najważniejsze - czyste miejsce do życia. 

Kończąc życzę Państwu wielu powodów do uśmiechu, 
domu pełnego ciepła i wzajemnej życzliwości. Niech 
oczekiwana przez wszystkich Betlejemska Gwiazda 
rozpromienia swoim blaskiem nasze codzienne sprawy. 
W mijającym już roku 2019 świętowaliśmy 100-lecie 
nadania Wołominowi praw miejskich. Nadchodzący, 
2020 rok, będzie pamiątką wielkiego wydarzenia – 
100. rocznicą Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cudem 
nad Wisłą”. Serdecznie nam wszystkim życzę, by 
był to rok godny zapamiętania przez całe pokolenia,  
a przy tym przebiegał szczęśliwie, pośród dobrych 
ludzi w dobrej atmosferze, którą wszyscy wspólnie 
tworzymy.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego roku 2020!

Burmistrz Wołomina
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Uroczystą Wigilię Miejską organizujemy z Parafią Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Wołominie oraz Miejskim Domem Kultury w Wołominie. W tym roku 
partnerem przedsięwzięcia został Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
który współfinansuje to wyjątkowe spotkanie. Organizacja tak wielkiego 
przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez zaangażowania ludzi dobrej woli, 
stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy na wspólny 
posiłek, kolędowanie i dzielenie się opłatkiem. 

Program uroczystości:
16.00 – rozpoczęcie
16.30 –  występ Chóru Miejskiego Cantus Cordis i dzielenie się opłatkiem
17.00 – świąteczny występ taneczny Szkoły Tańca Shock Dance
17.15 –  rozstrzygnięcie konkursu na świąteczną ozdobę i wspólna wieczerza
17.30 –  występ Wołomińskiego Chóru Gospel i wydawanie  

symbolicznych chlebków*;
17.50 – konkursy z nagrodami od sponsorów;
18.10  – prezentacja działań Caritasu;
18.20 – przekazanie betlejemskiego światełka pokoju;
18.30 –  zakończenie wspólnym odśpiewaniem kolędy  

„Dzisiaj w Betlejem”.
  *Chlebki na placu będą rozdawane w kilku punktach

Zapraszamy  
na Wigilię Miejską  
w Wołominie!

W tym roku po raz trzeci mieszkańcy gminy 
Wołomin będą mogli uczestniczyć w wigilijnym 
spotkaniu na Placu 3 Maja. Spotkamy się  
w niedzielę 15 grudnia o godz. 16:00,  
by wspólnie z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami 
celebrować nasze ulubione, rodzinne Święta.

Niech radość i pokój Wigilijnego Wieczoru 
stale goszczą w naszych domach, 

a Nowy Rok obdarza 
pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku. 

Małgorzata Izdebska 
– Sekretarz Gminy

Radosnych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

a w każdym dniu Nowego Roku 2020
wiele sukcesów, szczęścia, wiary, 

nadziei i pomyślności.

Bożena Wielgolaska
– Skarbnik Gminy

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, 
bogatych wiarą, nadzieją i miłością. 

Niech wszystkie spory zgasną przy wigilijnym 
stole, gdy na niebie rozbłyśnie betlejemska 

gwiazda, a Nowy Rok przyniesie optymizm, 
szczęście i wszelkie powodzenie.

Dariusz Szymanowski 
– Zastępca Burmistrza Wołomina

Szczypta życzliwości, trzy miary przebaczenia, 
a wszystko doprawione szczerym uśmiechem 

– niech w Boże Narodzenie 
nie zabraknie tego, co najważniejsze. 
Z nowym rokiem – nowych sił i pasji, 

która zapala do działania.
Łukasz Marek 

– Zastępca Burmistrza Wołomina
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• 1 kg mąki
• 500 g miodu
• 250 g masła
• szklanka cukru
• 3 jajka
• pół szklanki mleka
• 3 łyżeczki sody (rozpuścić ją w mleku)
•  Przyprawa do piernika 2 torebki  

(lub mniej jeśli mamy przyprawę  
domowej roboty)

• Ulubione bakalie-opcjonalnie
• 3-4 słoiczki powideł śliwkowych
Miód, cukier i masło rozpuścić – doprowa-

dzić do wrzenia, wystudzić. Resztę składni-
ków umieścić w misie miksera, wymieszać, dodać wystudzone masło 
z miodem i cukrem, wymieszać. Jeśli dodajemy wsypać bakalie. Luźne 
ciasto przełożyć do kamiennej bądź szklanek misy, zakryć bawełnianą 
ścierką, odstawić na ok. 6 tygodni.
Piec tydzień przed świętami. Przygotować 3 blachy, ciasto podzielić na 

3 części. Piec w temp. 170 st C ok. 20 minut. Przestudzony przełożyć 
powidłami, obciążyć, odstawić na kilka dni do skruszenia. Udekorować 
polewą czekoladową bądź lukrem. Można posypać orzechami.

Biszkopt:
• 3 jajka
• 100 g mąki
• 100 g cukru
• 1 łyżeczka kakao
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 cukier wanilinowy
• czerwony barwnik
Jajka zmiksować z cukrami na 

puch, powoli dodać mąkę i kakao, 
wymieszać rózgą, na koniec dodać barwnik. Blachę prostokątną 35x25 wy-
łożyć papierem, wylać ciasto. Piec w 180 st. C ok. 10-15 minut. Wystudzić.

Poncz:
• Herbata z cytryną (opcjonalnie alkohol)

Krem:
• 250 ml śmietany 36 %
• 2-3 łyżki cukru pudru (do smaku)

• 100 g mascarpone
• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Wszystkie składniki połączyć w mikserze na krem, wyłożyć na wystu-
dzony, naponczowany biszkopt. Zwinąć. Włożyć na ok. pół godziny do 
lodówki. Udekorować wedle uznania.

Dekoracja: lukier królewski
• 1 białko jaja
• ok. 150 g cukru pudru

• sok z cytryny

Wszystkie składniki miksować ok. 10 minut na wolnych obrotach.

Piernik staropolski 
(dojrzewający)

Świąteczna rolada 
biszkoptowa

Smacznego!Smacznego!

W świat świątecznych słodkości wprowadza nas Pani Eliza – autorka bloga „Słodki Słodszy Najsłodszy”W świat świątecznych słodkości wprowadza nas Pani Eliza – autorka bloga „Słodki Słodszy Najsłodszy”

3, 2, 1... światło! W piątkowy 
wieczór do krainy świąt i ma-
rzeń pojechaliśmy razem ko-
lorowym autobusem. Skrzą-
ca się feerią barw i światła 
choinka zaprezentowała się 
zgromadzonym na placu 
3 Maja w Wołominie w pełnej 
okazałości. Bujne drzewko 
i kolorowe iluminacje będą 

cieszyć przechodniów i roz-
jaśniać zimowe wieczory do 
końca stycznia. 
Rozświetleniu choinki towa-

rzyszyły atrakcje dla małych  
i dużych. Grupa wokalna pro-
wadzona przez Beatę Orbik, 
uczestniczkę telewizyjnego 
show „The Voice of Poland” 
zaprezentowała świateczną 

piosenkę, a prowadzący Bar-
tek Domański porwał uczest-
ników do wspólnej zabawy. 
Do tego niezapomniany fi-
reshow w wykonaniu Jo Art 
Show, rozmowy ze Świętym 
Mikołajem, Olafem z Krainy 
Lodu i Królową Śniegu zło-
żyły się na wspaniały wie-
czór. Atmosfera była gorąca 

niczym czekolada w kub-
kach uczestników, a ciepło, 
które pojawiło się w sercach 
zgromadzonych z pewno-
ścią pozostanie z nami do 
samych świąt.

Rozświetlenie choinki miejskiej 
na Placu 3 Maja to moment, 
od którego można już śmiało 
zacząć odliczanie do świąt. 
Spotkanie z postaciami  
ze znanych i lubianych bajek 
oraz – rzecz jasna  
–  ze św. Mikołajem tradycyjnie 
odbyło się 6 grudnia.

Zajaśniała 
nam Choinka...
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Najładniejsze kartki  Najładniejsze kartki  
bożonarodzeniowebożonarodzeniowe

Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną to już wołomińska 
tradycja! W ten sposób gmina promuje młode talenty  
i co roku ma oryginalne kartki, które zapadają w pamięć.

Wysyłanie życzeń na święta to piękny zwyczaj, a wyjątkowe, zaprojektowane przez na-
szych uczniów kartki przybliżają dzieciom tę piękną tradycję – Cieszę się, że oprócz ser-
decznych życzeń możemy pokazać światu, jak zdolne mamy dzieci w gminie! – napisała 
na swoim profilu na Facebooku Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
Tegoroczne kartki zostały przygotowane na bazie prac Sandry Antczak (kl. 2b Szkoły 

Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej), Marleny Królikowskiej (kl. IVb Sporto-
wej Szkoły Podstawowej ny 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie) oraz Małgorzaty 
Zalewskiej (kl. VIIs Szkoły Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie). Oto 
zwycięzcy i wyróżnieni w każdej z kategorii:

Kategoria A (dla uczniów szkół podstawowych kl. I-III)
zwyciężyła Sandra Antczak
wyróżnieni: Weronika Bukrap, Iga Kmieć 

Kategoria B (dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI)
zwyciężyła Marlena Królikowska
wyróżnieni: Julia Dobrogowska, Wiktor Wóltański

Kategoria C (dla uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII)
zwyciężyła Małgorzata Zalewska
wyróżnieni: Alicja Koziarz, Krzysztof Oleksiak 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę  
i gratulujemy talentu oraz pasji!

Projekt „Bractwo Dobrej Książki”  
realizowany przez Miejską Bibliotekę  
Publiczną im. Zofii Nałkowskiej zdobył I nagrodę  
w konkursie na najlepszy projekt  
edukacji kulturalnej w powiecie wołomińskim.

Nagroda dla Biblioteki

Spotkania „Bractwa dobrej książki” odbywały się w 2018 roku.  Projekt był 
dofinansowany z programu „Partnerstwo dla książki” Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Dzieci i młodzież wzięły udział w cyklu warsz-
tatów z twórcami z kręgu kultury i sztuki. Wołomińską bibliotekę odwiedzi-
ło wielu ciekawych gości, którzy dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą  
i pasją. Z członkami Bractwa spotkali się uznani twórcy książek dla dzieci: 
Tomasz Samojlik, Piotr Karski, Adam Wójcicki, Michał Zawadka oraz Bajko-
wa Ceramika i Circo Barbaro. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem wśród młodych czytelników biblioteki. 
I nagroda w konkursie cieszy tym bardziej, że zwycięzcę wyłania publicz-

ność. Konkurs był częścią Giełdy Projektów Edukacji Kulturalnej Powiatu 

Wołomińskiego, która w tym roku odbyła się po raz drugi. Jej celem jest 
promocja najlepszych projektów edukacji kulturalnej. Giełda jest organizo-
wana przez Marecki Ośrodek Kultury we współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Wołominie oraz Mazowieckim Instytutem Kultury.
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Największe inwestycje  
realizowane w 2019 roku

W tym roku prowadzimy realizację wieleu ważnych dla mieszkańców 
inwestycji. W ciągu najbliższych miesięcy zostaną zakończone 
kolejne duże projekty, m.in. budowa ulicy Zielonej, Przedszkole  
na os. Niepodległości i rozbudowa szkoły w Zagościńcu.

Pod koniec czerwca zakoń-
czyły się prace przy budowie 
ulicy Turystycznej w Duczkach 
na odcinku od ul. Ręczajskiej 
do ul. Jaroszewskiej. W ra-
mach inwestycji wykonano 
skrzyżowania i kanalizację 
deszczową, założono tereny 
zielone i wykonano oświetlenie 
drogowe. Koszt inwestycji to 
ponad 2,2 mln zł. 
Nową nawierzchnię, kana-

lizację deszczową, chodniki  

i zjazdy wykonano na ul. Lipiny 
Kąty w Wołominie na odcin-
ku od ul. Czwartaków do Alei 
Niepodległości w Wołominie. 
Mieszkańcy z nowej drogi ko-
rzystają od końca lipca 2019 
roku. Koszt inwestycji to prawie 
3,8 mln złotych. Zakończono 
również budowę ulic Dworskiej 
oraz łącznika ulicy Topolowej  
w Wołominie i Górnej w No-
wych Lipinach. 
Dwie duże inwestycje zostały 

również zrealizowane z Wo-
łomińskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej numer 4 w Wo-
łominie korzystają z odnowio-
nego dziedzińca, na którym 
znalazły się marynistyczne 
elementy – ławka i statek. Przy 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Leśniakowiźnie zostały 
zamontowane urządzenia za-
bawowe i siłownia zewnętrzna.

Przebudowa ul. Kurkowej na odcinku od ogródków 
działkowych do ul. Legionów to inwestycja, której za-
kończenie planowane jest na koniec kwietnia 2020 r. 
W ramach projektu o wartości prawie 2,9 mln złotych 
powstaje nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i miejsca 
postojowe, zmodernizowane oświetlenie oraz budowa-
na jest kanalizacja deszczowa.

UL. KURKOWAUL. KURKOWA

Projekt budowy przedszkola zakłada budowę obiektu o trzech kondygnacjach. Zaprojektowa-
nych jest 8 oddziałów przedszkolnych, sala gimnastyki korekcyjnej i sala gimnastyczna. Obok 
właściwego budynku zostanie zagospodarowana najbliższa przestrzeń – powstanie plac zabaw,  
a teren dookoła uzyska charakter przyjazny dzieciom i rodzicom. Przedszkole będzie nowo-
czesnym obiektem z pełnym wyposażeniem, a w ramach inwestycji zostaną wykonane także 
niezbędne instalacje i przyłącza. Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca 2020 r., 
a wartość kontraktu (brutto) to prawie 7,7 mln złotych. 

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SP NR 7 W WOŁOMINIEBUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SP NR 7 W WOŁOMINIE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa w miejscowości Czarna i Helenów, polegająca 
na budowie ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, zatoki autobusowej i odwodnienia powierzchnio-
wego. W ramach realizacji został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o długości 1,08 km prowa-
dzący do granicy z Gminą Radzymin. Inwestycja została objęta dofinansowaniem zewnętrznym 
wynoszącym 1 174,436,60 zł (80% kosztów kwalifikowanych inwestycji brutto) w ramach realizacji 
projektu partnerskiego pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, 
Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniósł prawie 1,5 mln zł i obejmował prace budowlane, nadzór inwestorski 
oraz promocję projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W 2019 roku zakończył się 
projekt „Termomodernizacja 
zespołu obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Wołomin” 
współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu została wykonana termo-
modernizacja czterech budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. Oprócz typowych 
działań termomodernizacyjnych tj. wykonanie ocieplenia budynków, wymiana stolarki otworowej, 
dokonano również modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, wen-
tylacyjnej i oświetleniowej, a także zamontowano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków 
szkół. Zmodernizowane obiekty w ramach projektu to SSP nr 5 w Wołominie (realizacja w latach: 
2017-2018) i SP nr 3 w Wołominie (2016), budynek Szkoły Podstawowej w Czarnej (2017-2018) 
oraz budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (2019). Łączna wartość inwe-
stycji wyniosła 6 385 741,62 zł. Na realizację tego zadania udało się uzyskać dofinansowanie  
w kwocie 2 487 310,08 zł (80% kosztów kwalifikowanych netto inwestycji).

UL. WITOSAUL. WITOSA

OSIR HURAGANOSIR HURAGAN



W W W . N A S Z W O L O M I N . P L 7

Przyjęte na rok 2020 stawki podatków w gminie Wołomin  
nadal lokują nas wśród gmin o najniższych opłatach.

NAJISTOTNIEJSZE 
STAWKI
Podatku od nieruchomości

WOŁOMIN MARKI ZĄBKI ZIELONKA RADZYMIN 

1.1. grunty związane 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów 
i budynków

0,85 zł 0,90 zł 0,87 zł 0,93 zł 0,95 zł

1.2. grunty pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych (za ha)

4,28 zł 4,70 zł 4,44 zł 4,77 zł 4,80 zł

1.3. grunty pozostałe,  
w tym zajęte  
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego  
przez organizacje  
pożytku publicznego

0,31 zł 0,45 zł 0,42 zł 0,49 zł 0,40 zł

1.5. budynki mieszkalne 0,64 zł 0,75 zł 0,73 zł 0,75 zł 0,75 zł
1.6. budynki związane  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynki 
mieszkalne lub ich części zajęte 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej

19,21 zł 22,70 zł 22,66 zł 22,99 zł 23,50 zł

1.8. budynki związane  
z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajęte 
przez podmioty udzielające tych 
świadczeń

3,85 zł 4,50 zł 4,52 zł 4,86 zł 4,80 zł

1.9. budynki pozostałe,  
w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego  
przez organizacje  
pożytku publicznego

4,28 zł 7,70 zł 7,70 zł 7,93 zł 8,00 zł

Budżet na 2020 bez deficytu
Projekt budżetu na 2020 rok nie przewiduje deficytu. W tym 
trudnym dla samorządów okresie wydatki zostały ograniczone 
do niezbędnego minimum. W projekcie budżetu uwzględniono 
ważne dla mieszkańców inwestycje, takie jak dopłata do Biletu 
Metropolitalnego czy żłobków.

w systemie „Parkuj i Jedź”),  
a po uzyskaniu niezbędnych 
decyzji rozpocznie się budo-
wa centrum przesiadkowego  
w ciągu ul. Żelaznej i pl. Ci-
checkiego w Wołominie. Koszt 
robót w przyszłym roku osza-
cowano na 3 300 000 zł.
W związku ze zmianami  

w funkcjonowaniu rządowego 
programu MALUCH, w przy-
szłym roku osoby prowadzące 
żłobki nie będą mogły ubiegać 
się o dofinansowanie już ist-
niejących miejsc. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom młodych 
rodziców w budżecie zapla-
nowano środki w wysokości 
254 400 zł na dofinansowanie 
opieki nad dziećmi do lat 3. 
W projekcie budżetu znalazła 

się również propozycja skiero-
wana do starszych mieszkań-
ców gminy. Na uruchomienie 
pilotażowego programu TAXI 
SENIOR, opracowanego przy 
współpracy z Wołomińską 
Radą Seniorów przewidziano 
40 000 zł.
Projekt budżetu przewiduje 

również utrzymanie kursowa-
nia linii „L” ZTM oraz autobu-
su nocnego, a także pokrycie 
kosztów związanych z zapew-
nieniem tzw. „Wspólnego Bi-
letu”, które jest konieczne do 
zachowania oferty Bilet Me-
tropolitalny (Warszawa+). Na 
utrzymanie lokalnego trans-
portu zbiorowego na terenie 
gminy zarezerowowano prawie 
9,5 mln zł.

Niepewna sytuacja samorzą-
dów i trudne do oszacowania 
dane dotyczące finansowa-
nia oświaty z budżetu pań-
stwa sprawiły, że samorządy 
z dużą ostrożnością planują 
wydatki na przyszły rok. Nie 
inaczej jest w Wołominie. 
Przewidywane dochody wy-
noszą 279,7 mln zł, a wydatki 
279,4 mln zł.
W 2020 roku planujemy kon-

tynuowanie już rozpoczętych 
inwestycji. Zostanie zakoń-
czona budowa ulicy Zielonej 
do ul. Wołomińskiej wraz ze 
skrzyżowaniem. Na ten cel 
przewidziano 2 800 000 zł. 
Kontynuowane będą również 
prace przy ul. Przytorowej  
w Duczkach (budowa parkingu 

Budowa ul. Zielonej w Wołominie to jedna z najważniej-
szych inwestycji drogowych w Gminie. Wykonanie tej 
„małej obwodnicy Wołomina” znacznie poprawi bez-
pieczeństwo, skróci czas dojazdu do pracy i szkoły,  
a przed wszystkim - polepszy skomunikowanie Wołomi-
na i okolic , pozwalając  na wjazd do południowej części 
miasta bez konieczności przejazdu przez centrum. Za-
danie pn. „Budowa ul. Zielonej i Granicznej w Wołomi-
nie na odcinku od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką 
nr 634 do skrzyżowania z ul. Cichą i Marszałkowską 
w Wołominie” dofinansowane jest w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych na 2019 rok. Pozyskano dofinan-
sowanie w kwocie 5 321 114,00 zł – to 50% kosztów 
kwalifikowanych na roboty budowlane i nadzór inwestor-
ski. Budowa ul. Zielonej to przede wszystkim nowa na-
wierzchnia, chodnik dla pieszych (po lewej stronie), ciąg 
pieszo-rowerowy (po prawej stronie), ścieżka rowerowa 
a także zjazdy, skrzyżowania, 2 zatoki parkingowe oraz 
infrastruktura odprowadzająca wodę wraz z niezbędnym 
oświetleniem.

UL. ZIELONAUL. ZIELONA

Inwestycja związana z przebudową Szkoły Podstawowej 
w Zagościńcu zakłada rozbudowę istniejącej placówki 
o 8 oddziałów szkolnych (każdy przeznaczony dla 24 
dzieci). Dzięki temu powstaną 192 dodatkowe miejsca. 
Każdy z nowych oddziałów szkolnych wyposażony bę-
dzie w salę lekcyjną z zapleczem. Na parterze pojawi się 
pomieszczenie do wydawania posiłków. Projekt zakłada 
także budowę szatni, pokoju logopedy i pokoju pracy 
indywidualnej. W ramach inwestycji zagospodarowany 
zostanie teren, wykonana droga pożarowa, chodniki  
i ogrodzenia, nasadzona zostanie nowa zieleń. Przewi-
dziany jest zakup, dostarczenie i montaż kompletnego 
wyposażenia, w skład którego wchodzą meble, pomoce 
dydaktyczne i wyposażenie technologiczne. Kolorysty-
ka projektowanej rozbudowy będzie nawiązywała do ist-
niejącego obiektu szkoły. Wyposażenie technologiczne  
i socjalno-sanitarne założone przez wykonawcę umożli-
wi bezpieczne funkcjonowanie instytucji. Planowany ter-
min zakończenia rozbudowy to koniec czerwca 2020 r., 
a koszt inwestycji wynosi ponad 6 mln złotych.

SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA 
W ZAGOŚCIŃCUW ZAGOŚCIŃCU

*zaznaczone najwyższe stawki w danej kategorii
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Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wsparcie dla Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Od 4 listopada 2019 r. w Wołominie działa wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego, z której mogą skorzystać nasi mieszkańcy.

Choroba, niepełnosprawność, wypadek – one 
nie wybierają. Mogą przytrafić się każdemu  
z nas, niezależnie od warunków w jakich żyjemy, 
niezależnie od sytuacji i zamożności. W takich 
sytuacjach dobrze jest wiedzieć, że możemy li-
czyć na pomoc. Jedną z form takiej pomocy 
jest dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego – i to 
właśnie naprzeciw takiej potrzebie wychodzi ini-
cjatywa wypożyczalni sprzętu wspomagającego 
i pielęgnacyjnego, utworzona w ramach projek-
tu „Wigor++”. Wypożyczalnia rozpoczęła swoją 
działalność w poniedziałek 4 listopada 2019 r. 
Świadczy usługi na rzecz osób niesamodzielnych 
z uwagi na wiek, stan zdrowia i niepełnospraw-
ność – głownie uczestników Projektu „Wigor++”. 
Sprzęt udostępniany jest uczestnikom nieodpłat-

Projekt „Wigor++” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Środowiskowy Dom Samopomocy już pomaga
Rodziny dorosłych osób niepełnosprawnych z niecierpliwością czekały na otwarcie Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ulicy Mieszka I w Wołominie. Dlaczego jest to tak potrzebna placówka  
i wyczekiwana inwestycja?

Obecnie, dorośli niepełnosprawni po osiągnięciu wieku 25 lat zostają 
wykluczeni z obowiązującego  systemu specjalistycznej opieki dziennej,  
a ich bliscy są często pozostawieni sami sobie. Wołomiński Środowisko-
wy Dom Samopomocy to miejsce dziennego pobytu, w którym 35 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 25 roku życia znajdzie przyja-
zne otoczenie, zajęcia aktywizujące i pomoc. Ośrodek prowadzi Caritas 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. Na uruchomienie i prowadzenie Środowisko-
wego Domu Samopomocy gmina Wołomin uzyskała dotację w wysokości  
ponad 550 tys. złotych.
Pierwsze zajęcia w wołomińskim Środowiskowym Domu Samopomocy 

odbyły się pod koniec października. Wciąż trwa rekrutacja uczestników, któ-
rzy na miejscu otrzymają opiekę wykwalifikowanych terapeutów. Co więcej, 
zajęcia wspierająco-aktywizujące dostosowane są do indywidualnych po-
trzeb uczestników domu.
Informacje na temat Środowiskowego Domu Samopomocy oraz druki nie-

zbędne do zgłoszenia podopiecznego do placówki dostępne są na stronie: 
https://wolomin.org/pomoc-dla-osob-z-niepelosprawnosciami/

Kontaktować się można również za pośrednictwem adresu e-mail:  
sdswolomin.caritas@gmail.com

nie. Co istotne – z wypożyczalni mogą również 
korzystać mieszkańcy Gminy Wołomin, którzy nie 
są uczestnikami wspomnianego projektu. W ta-
kiej sytuacji wymagane jest przejście procedury 
rekrutacyjnej.
Po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego 

i zawarciu stosownej umowy, sprzęt oferowany 
przez wypożyczalnię udostępniany jest na okres 
12 miesięcy. W razie zaistnienia takiej potrzeby, 
możliwe jest przedłużenie na kolejny okres.
Jak można skorzystać z tej propozycji? Wy-

pożyczalnia czynna jest w każdy poniedziałek  
w godz. 15.00-17.00 w Wołominie przy ul. Sikor-
skiego 88, po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym pod nr. 601 948 647.

To dobre wiadomości przed Świętami Bożego 
Narodzenia, kiedy bardziej niż zwykle jesteśmy 
wyczuleni na potrzeby innych. Pozyskana kwota 
dofinansowania wynosi prawie 100 tysięcy zło-
tych – to środki, dzięki którym mamy nadzieję 
uczynić codzienność choć kilku niepełnospraw-
nych odrobinę łatwiejszą. Założeniem Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”jest 
wprowadzenie usług takiego asystenta dla osób, 
które najbardziej tego potrzebują. Zadaniem asy-

stenta będzie pomoc podczas codziennych czyn-
ności, również w dojazdach (np. na rehabilitację), 
na zakupach czy w korzystaniu z propozycji kul-

turalnych i innych form aktywności społecznej,  
z której niepełnosprawność bardzo często nie-
sprawiedliwie wyklucza. 

3 grudnia 2019 Burmistrz Wołomina podpisała dokumenty 
o przystąpieniu do programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. To pierwsza edycja  
tego rządowego programu, a gmina Wołomin pozyskała  
w jego ramach duże dofinansowanie.
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To był nasz rok!
Rok 2019 powoli dobiega końca. Dla społeczności mieszkańców Wołomina był to czas szczególny 

– 100. rocznica nadania Wołominowi praw miejskich. Nasze obchody wzmacniały poczucie dumy  
i wspólnoty. Uczestniczyliśmy w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych – nie zabrakło 
interesujących wykładów, przybliżających historię Wołomina, koncertów, warsztatów i wspólnej zaba-
wy. Do zbiorowej świadomości wróciła pamięć o wielkich postaciach związanych z miastem – choćby 
o Zofii Nałkowskiej, którą poznawaliśmy podczas jej urodzin, upamiętnionych wyjątkową ławeczką. 
W świętowanie włączali się wszyscy – nasze instytucje kultury, partnerzy, zaproszeni goście. Razem 
przekraczaliśmy granice czasu, pozostawiając jubileuszowe pamiątki dla przyszłych pokoleń. Razem 
tańczyliśmy na Dniach Wołomina i Międzypokoleniowej Potańcówce, razem kibicowaliśmy podczas 
wydarzeń sportowych, razem napełnialiśmy ten rok emocjami i dobrą energią. Uhonorowaliśmy no-
wych „Zasłużonych dla Wołomina”, nadaliśmy Honorowe Obywatelstwa Miasta. Stulecie zobowiązuje, 
a nam pozostaje nieść marzenie Henryka Woyciechowskiego w przyszłość. Rok 2019 z pewnością 
będzie dla nas w tym dziele ważnym punktem odniesienia.
I wszędzie był Wołomin – w pamięci, w spotkaniach, w uśmiechu, w dumie z historii i nadziei na 

przyszłość. Wołomin w serca wpisany – w jego wyjątkowe stulecie.
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Co należy wiedzieć o mazowieckiej  
uchwale antysmogowej?

Eksperci, naukowcy, lekarze, samorządowcy, a także mieszkańcy – 
w sprawie smogu mówimy jednym głosem. Chcemy żyć zdrowiej  
i oddychać lepszym powietrzem. Pomóc w tym ma uchwalona  
w 2017 roku Mazowiecka Uchwała Antysmogowa.

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i obo-
wiązuje wszystkich mieszkańców województwa, 
samorządy oraz podmioty działające na jego te-
renie. Ograniczenia i zakazy dotyczą wszystkich 
właścicieli urządzeń o mocy do 1 MW, w których 
następuje spalanie paliw stałych, w szczególności:
– pieców,
– kominków,
–  kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład 

zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, 
ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury 
i urządzenia słoneczne.

Od 1 lipca 2018 r. nie można używać następu-
jących rodzajów opału:
–  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mie-

szanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
–  węgla brunatnego oraz paliw stałych produko-

wanych z wykorzystaniem tego węgla,

–  węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziar-
nieniu 0-3 mm,

–  paliw zawierających biomasę o wilgotności  
w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mo-
krego drewna).
W trosce o lepsze powietrze powinniśmy w na-

szych piecach używać drewna sezonowanego 
lub wysuszonego (takiego jak buk, brzoza, dąb, 
grab), węgla kamiennego gruboziarnistego, pel-
letu, brykietu, biomasy drzewnej lub ekogroszku. 
Kupując opał warto prosić o certyfikaty lub inne 

dokumenty potwierdzające odpowiednie para-
metry zakupionego towaru. Co ważne, zakup 
powinien mieć dowód sprzedaży (paragon lub 
fakturę). Ten dokument będzie dowodem w trak-
cie przeprowadzania ewentualnych kontroli ja-
kości stosowanych paliw. Naruszenie przepisów 
uchwały może być ukarane mandatem 500 zł lub 
grzywną do 5000 zł.

Dron – bezpieczeństwo, ład i porządek
Jak co roku, początek sezonu grzewczego zwiastują dwie powiązane ze sobą rzeczy – coraz szybszy 
spadek temperatury i coraz bardziej dymiące kominy. Na nic obowiązująca formalnie Uchwała 
Antysmogowa, gdy nie można otworzyć okna i spokojnie wywietrzyć mieszkania. Palenie w domowych 
piecach materiałami, które absolutnie nie powinny służyć do tego celu jest niestety nagminne. Jedynym 
do tej pory skutecznym środkiem walki z „kopciuchami” były wyrywkowe kontrole oraz mandaty, 
nakładane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Aż do teraz.

We wrześniu na potrzeby Straży Miejskiej oraz 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego, w ramach Wołomińskiego Budżetu Oby-
watelskiego na wyposażenie Urzędu Miejskie-
go w Wołominie trafił dron. Obywatelski projekt 
„Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miej-
ski” miał jasny cel: działanie na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym 
z podstawowych założeń realizacji tego projek-
tu jest walka z paleniem w piecach materiałami 
niedozwolonymi. Zakupiony wraz z niezbędnym 
osprzętowieniem dron wyposażony jest w czuj-
niki, pozwalające prowadzić precyzyjną analizę 
składu dymu z palenisk domowych. Dzięki temu 
możliwe jest sprawdzenie, czy w danym gospo-
darstwie palone są materiały emitujące szkodliwe 
substancje. Wykazanie faktu palenia takimi „za-
truwaczami” środowiska to podstawa do nałoże-
nia mandatu. Nierozsądny wybór paliwa do pieca 
ma zatem konsekwencje nie tylko dla naszego 
zdrowia, ale i portfela.
Na zakup drona Urząd Miejski w Wołominie 

otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2019” w wysokości 55 tysięcy złotych. W skład 
zestawu, oprócz bezzałogowego statku powietrz-
nego weszła nowoczesna stacja monitorująca 
jakość powietrza. „System Obserwacji i Analizy 
powietrza SOWA” mierzy m.in. zawartość pyłów, 
lotne związki organiczne, chlorowodór i cyjanowo-
dór. To substancje zdecydowanie niepożądane, 
których obecność we wdychanym powietrzu ma 
konsekwencje dla naszego samopoczucia. Pa-

miętajmy, że negatywne skutki zdrowotne palenia 
w piecach zakazanych substancji kumulowane są 
w organizmie latami – być może nasza niefrasobli-
wość w tej sprawie za kilka lat okaże się przyczyną 
ciężkiego zachorowania.
Duży zasięg drona (7-10 km, w zależności od 

warunków atmosferycznych) oraz wyposażenie  
w kamerę z 30-krotnym zoomem pozwala na 
ocenę struktury i stanu komina bez konieczno-
ści wchodzenia na niego. Taki osprzęt zapewnia 
zatem możliwość docierania do miejsc, które 
wcześniej były po prostu niedostępne. Prewen-

cyjne zastosowanie drona obejmuje również ob-
serwacje terenów zalewowych, obrzeży terenów 
leśnych, a także obserwację natężenia ruchu 
drogowego w trakcie szczególnego jego zagęsz-
czenia. Tak właśnie było 1 listopada 2019 r, kiedy 
funkcjonariusze Straży Miejskiej monitorowali za 
pomocą drona natężenie ruchu i bezpieczeństwo 
wokół wołomińskiego cmentarza.
Inwestycja w nowoczesnej klasy sprzęt to jedno, 

konieczne jest również odpowiednie przeszkolenie 
pracowników. Nie inaczej jest w przypadku obsłu-
gi tak zaawansowanego technicznie urządzenia. 
Zrealizowany projekt zakładał przeprowadzenie 
badań lekarskich i szkolenia dla operatorów dro-
na, zakończonego egzaminem państwowym, cer-
tyfikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 
Egzamin tej kategorii daje możliwość pilotowania 
drona w warunkach poza zasięgiem wzroku. Wy-
delegowani do tego zadania pracownicy Urzędu 
Miejskiego i Straży Miejskiej zdobyli niezbędne 
kompetencje i kwalifikację do obsługi sprzętu, 
wzbogacone o znajomość prawa.
Obowiązująca od 11 listopada 2017 r. Mazo-

wiecka Uchwała Antysmogowa nakłada na nas 
wszystkich pewne zobowiązania. Największym 
wyzwaniem, przed jakim stoimy jest jednak zmia-
na naszych przyzwyczajeń i nawyków. Łatwo jest 
wrzucić do pieca cokolwiek, bez poczucia od-
powiedzialności za wspólną przestrzeń życiową. 
Interwencje Straży Miejskiej, mandaty, pomiary 
zanieczyszczeń przy użyciu drona nie zastąpią 
naszego zdrowego rozsądku, empatii i troski  
o środowisko. Dron to pomocne narzędzie – pra-
cę u podstaw musimy wykonać jednak sami.

od 11 listopada 2017 r.
 można montować tylko kotły  
zgodne z wymogami  
Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej.

do końca 2022 r.
kominki muszą zostać wymienione na takie, 
które spełniają wymogi Mazowieckiej  
Uchwały Antysmogowej lub należy je  
wyposażyć w urządzenie ograniczające  
emisję pyłu do wartości określonych  
w uchwale.

Od 1 stycznia 2023 r.
nie wolno używać kotłów na węgiel  
lub drewno niespełniających wymogów klas 
3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012.

od 1 stycznia 2028 r.
nie wolno używać kotłów na węgiel  
lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy  
PN-EN 303-5:2012
kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 
będzie można używać do końca  
ich żywotności.
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Wszyscy będziemy segregować
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W 2020 roku czeka nas rewolucja w gospodarce odpadami 
komunalnymi. Zmieniają się przepisy, a zmiana ta nie zależy od 
gminy – ustawodawca odgórnie nakłada obowiązek dostosowania 
się do nowej sytuacji prawnej. Segregacja odpadów nie będzie już 
kwestią wyboru, a za lekceważenie ustawy zapłacimy wszyscy.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. stawia 
przed samorządowcami i mieszkańcami gminy 
nowe wyzwania. Nieznajomość nowych przepisów 
może mocno odbić się na naszej kieszeni, dlatego 
zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi 
założeniami zmienionej ustawy, które będą stop-
niowo wprowadzane w 2020 roku. 

Co zatem czeka nas  
w myśl wprowadzanych zmian?

1. Obowiązkowa segregacja śmieci. Od chwi-
li wejścia w życie nowych przepisów nie będzie 
możliwości wyboru – segregować i płacić mniej, 
czy godzić się na wyższą opłatę za wywóz i go-
spodarowanie odpadami. Obowiązek selektyw-
nej zbiórki obejmie wszystkich. Ustawodawca 
obowiązuje ponadto gminy do kontrolowania, 
czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej 
selektywnej zbiórki. Jeżeli ten obowiązek nie jest 
realizowany, gmina naliczy opłatę podwyższoną, 
która wyniesie minimalnie podwojoną stawką 
podstawową (jak wskazuje ustawa)
2. Odpowiedzialność zbiorowa. Segregowanie 

odpadów w zabudowie wielorodzinnej zyska wy-
miar odpowiedzialności zbiorowej. To założenie 
ustawodawcy, stawiające wyzwanie przed przed-
stawicielami zarządów osiedli, wspólnot mieszka-
niowych i przed samymi mieszkańcami. W tego 
typu zabudowie pojemniki są wspólne, a wystar-
czy, że chociaż jeden z sąsiadów wyłamie się  
z obowiązku selektywnej zbiórki – wtedy wszyscy 
mogą zapłacić więcej.
3. Jasne cele. Ustawa zmienia sposób oblicza-

nia wskaźnika odzysku i recyklingu, do osiągnię-
cia którego zobowiązane są gminy. Niespełnienie 
tego warunku wiąże się z możliwością nałożenia 
na gminę dużych kar finansowych, co w konse-
kwencji przełoży się na wysokość opłat.

4. Mniej śmieci to niższa opłata. Zmieni się 
sposób rozliczenia z firmą odbierającą odpady 
na „od tony”. Taka forma rozliczania stwarza nie-
bezpieczeństwo podrzucania do naszych koszy 
i altan śmietnikowych odpadów nawet spoza 
gminy Wołomin. W związku z tą zmianą należy 
jak najszybciej zadbać o uporządkowanie miejsc 
gromadzenia odpadów – powinny być zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich, najlepiej 
dodatkowo monitorowane. Pozwoli to uniknąć 
mieszania odpadów wytworzonych przez miesz-
kańców osiedla/wspólnoty z innymi odpadami,  
a także pozwoli na weryfikację poprawności selek-
tywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców.

Ustawa reguluje także wiele innych 
aspektów gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminie, m.in.:
•  usuwa regionalne instalacje przetwarzania 

odpadów komunalnych i podział na regiony,  
w ramach których w myśl starych przepisów 
odbywa się zagospodarowanie odpadów,

•  uściśla zasady zbierania odpadów przez Punk-
ty Selektywnej Zbiórki Odpadów,

•  przewiduje ulgi za kompostowanie bioodpa-
dów w domkach jednorodzinnych.

Wprowadzane zmiany nakładają nowe obo-
wiązki szczególnie na wspólnoty mieszkaniowe  
i zarządy osiedli. Na właścicielach nieruchomo-

ści (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach) spoczywa obowiązek wyposażenia nie-
ruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone 
do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie 
ich w odpowiednim stanie oraz utrzymanie w odpo-
wiednim stanie miejsc gromadzenia odpadów. 
Konieczność adaptacji do znowelizowanej usta-

wy nie jest zachcianką Gminy. To konieczność, 
wynikająca z przepisów prawa na poziomie 
ogólnopolskim. Obserwacja naszej najbliższej 
przestrzeni nie pozostawia jednak wątpliwości 
– śmieci produkujemy coraz więcej. Racjonal-
ne gospodarowanie odpadami staje się sprawą 
jeszcze ważniejszą, niż było to jeszcze kilka-
-kilkanaście lat temu. Wspólnym mianownikiem 
i sensem działań, dążących do jak najbardziej 
płynnego wejścia w zasady i praktykę znowelizo-
wanej ustawy jest troska o środowisko naturalne. 
Zmiana przepisów to konieczny krok, by stopnio-
wo poprawić sytuację. 
Zaprezentowane kwestie to oczywiście nie są 

wszystkie zmiany, które wprowadza noweliza-
cja ustawy o zachowaniu czystości i porządku  
w gminach. Adaptacja do nowych przepisów 
będzie wymagać wspólnego wysiłku – zarówno 
ze strony mieszkańców, jak i władz gminy. Przed 
nami rok wytężonej pracy w zakresie wprowadza-
nia nowych rozwiązań w sposób jak najbardziej 
przemyślany i efektywny. Oprócz przepisów mu-
szą zmienić się jednak przede wszystkim nasze 
nawyki – obowiązkowa segregacja odpadów wy-
maga systematyczności, ale prowadząc ją rzetel-
nie oszczędzimy podwójnie – nie narazimy się na 
kary i przyczynimy się do ochrony środowiska, 
które jest naszym wspólnym domem.

Drugie życie rzeczy

Używane rzeczy – co z nimi zrobić? Można je sprzedać albo oddać. Nie-
potrzebne nam już przedmioty w dobrym stanie mogą w końcu jeszcze 
posłużyć innym. Zostawmy je w punkcie wymiany „Rzeczyzmiana”, który 
od października 2018 roku działa w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Punkt 
znajduje się przy wejściu od ul. Ogrodowej i jest czynny w godzinach pracy 
urzędu. Korzystanie z Rzeczyzmiany jest bezpłatne. 
Dawanie rzeczom drugiego życia, czyli szukanie nowych nabywców dla 

przedmiotów, które nie są nam już potrzebne jest pozytywnym i pożąda-
nym trendem. To rozwiązanie, na którym skorzystamy wszyscy. To prosty 
sposób by chronić środowisko, które nie jest obciążone kosztami produk-
cji nowych przedmiotów. Według szacunków do wyprodukowania tylko 
jednego bawełnianego T-shirtu trzeba zużyć ok. 2700 litrów wody. To tyle, 
ile przeciętny człowiek wypija w ciągu 1350 dni (ponad 3,5 roku)!
Innym nawykiem, który warto wprowadzić w trosce o nasza planetę jest na-

prawianie zamiast wyrzucania. Dobry szewc nie tylko wymieni fleki, ale też 

odnowi zużyte obuwie. Krawcowa nieużywaną sukienkę przerobi na spódni-
cę, a ze spodni zrobi szorty. Niesprawny sprzęt warto spróbować naprawić 
lub przynajmniej pozyskać części do naprawy innych urządzeń – dzięki 
temu zaoszczędzimy pieniądze i nie wyprodukujemy nowych elektrośmieci.

Jeśli podczas domowych porządków  
znaleźliście trochę niepotrzebnych rzeczy  
w dobrym stanie – nie wyrzucajcie ich  
bez namysłu! Z pomocą przychodzi  
wołomińska „Rzeczyzmiana”.

Nieruchomości niezamieszkałe w nowym systemie. To kolejna bardzo ważna zmiana. 
Od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy  
(tj. m.in. przedsiębiorcy, kierujący instytucjami kultury, oświaty lub zdrowia) będą musieli zawrzeć 
indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która uzyskała wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Wołomin. 
Jednocześnie zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wołomin, Burmistrz Wołomina będzie posiadał kontrolę nad wypełnianiem obowiązku 
zawarcia wyżej wymienionej umowy. 
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PODPOWIADAMY JAK POPRAWNIE 
SEGREGOWAĆ ODPADY
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WRZUCAMY

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, 
książki, zeszyty, papier biurowy, torby 
i opakowania papierowe, tektury 
i kartony

puszki aluminiowe, kapsle, nakrętki, 
metalowe narzędzia, plastikowe butelki 
PET, PE, kartony po mleku i napojach, 
plastikowe zakrętki, reklamówki, torebki 
plastikowe, opakowania plastikowe 
po chemii gospodarczej, plastikowe 
artykuły gospodarstwa domowego, 
drobny złom i metale kolorowe

słoiki bez nakrętek, bezbarwne szklane 
butelki po mleku, szklane butelki 
po napojach i alkoholach, szklane 
opakowania po żywności bez zakrętek

liście, karpy, gałęzie, ścięta trawa, 
korzenie, kawałki pni, torebki i fusy 
po kawie i herbacie, resztki warzyw 
i owoców, kwiaty doniczkowe i cięte, 
obierki, skorupki jajek, łupiny i pestki, 
trociny

pędzle, niedopałki, zatłuszczony papier, 
folia, szkło stołowe, wyroby skórzane 
i gumowe, odchody zwierząt domowych, 
pieluchy i środki higieniczne, worki od 
odkurzacza, długopisy, pisaki

zabrudzonego i tłustego papieru, 
kartonów po sokach i napojach, 
kartonów po mleku, tapet, papieru 
foliowanego, kalki, papieru faksowego, 
paragonów fiskalnych, pieluch 
i artykułów higienicznych, worków po 
wapnie i cemencie

butelek z zawartością, pojemników 
po olejach i tłustych substancjach, 
opakowań po lekach, zabawek, 
opakowań po żywności garmażeryjnej, 
opakowań po środkach chemicznych 
i aerozolach

naczyń szklanych, fajansu i ceramiki, 
szkła żaroodpornego, opakowań po 
lekach z zawartością, opakowań po 
produktach chemicznych, szyb okiennych, 
zniczy, luster, szyb samochodowych, 
reflektorów, monitorów, żarówek, 
świetlówek, lamp elektronicznych, 
termometrów i strzykawek

resztek mięsa i kości, odchodów 
zwierzęcych, pieluch i podpasek, worków 
z odkurzacza, popiołu, niedopałków, 
drewna, płyt wiórowych

materiałów budowlanych 
i remontowych, odpadów 
wielkogabarytowych, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, baterii, 
leków, opakowań po farbach i lakierach, 
środków ochrony roślin

ODPADY  
PRZYJMOWANE 

DO PSZOK

tworzywa sztuczne i metale, opakowania  wielomateriałowe, 
papier, szkło, przeterminowane leki, popiół, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, 
meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady/BIO/
zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe


