
UCHWAŁA Nr 115/XIII/2015 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

 z dnia 27 października 2015r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)  

Rada Gminy uchwala , co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zmienionej Uchwałą Nr 10/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 dodaje się ust. 2c o następującym brzmieniu: „Właściciel nieruchomości na której 

znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe położonej na obszarze Gminy Żabia Wola, jest zobowiązany 

do uiszczania opłaty według zasad określonych w ust. 1; 

2) w § 1 dodaje się ust. 2d o następującym brzmieniu: „Termin wniesienia pierwszej opłaty, 

o której mowa w ust. 2c upływa w dniu 10 kwietnia 2016 r.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.  

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

  



UZASADNIENIE 

W związku z obowiązkiem wprowadzenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno  

–wypoczynkowe, zachodzi konieczność określenia regulacji prawnych w tym zakresie. 

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,  położonych na obszarze Gminy 

Żabia Wola, jest zobowiązany do uiszczania opłaty według zasad określonych przedmiotową 

uchwałą.  

 


