
UCHWAŁA NR 35/XIX/2016
RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016r.,  poz.  446) oraz art.  6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 t.j.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala co
następuje. 

§ 1
1.  Właściciel  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  położonej  na  obszarze
Gminy Żabia  Wola  jest  zobowiązany  do  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  zwaną  dalej  "opłatą".  Opłata  będzie  wnoszona raz  na  kwartał  do  10 dnia
każdego pierwszego miesiąca kwartału , z góry bez wezwania w łącznej wysokości za
trzy miesiące kalendarzowe w terminach : 

1) za I kwartał do 10 stycznia danego roku 

2) za II kwartał do 10 kwietnia danego roku 

3) za III kwartał do 10 lipca danego roku 

4) za IV kwartał do 10 października danego roku 

2. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji, którą składa
Wójtowi Gminy Żabia Wola w ustalonym terminie. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała
Rady Gminy Żabia Wola.
3.  Właściciel  nieruchomości  niezamieszkałej  przez  mieszkańców,  położonej  na  obszarze
Gminy Żabia Wola,  jest zobowiązany do uiszczenia opłaty miesięcznie z dołu do 10 dnia
każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,
bez wezwania do jej uiszczenia.
4.  Właściciel  nieruchomości  na  której  znajdują  się  domki  letniskowe,  lub  innych
nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowych  położonej  na
obszarze  Gminy  Żabia  Wola,  jest  zobowiązany  do  uiszczenia  opłaty  według  zasad
określonych w ust. 1.
5.  Właściciel  nieruchomości  uiszcza  opłatę  bez  wezwania,  na  rachunek bankowy Urzędu
Gminy Żabia Wola . 
6. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę. 

§ 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 sierpnia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak



UZASADNIENIE

Na podstawie art.  11 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w  gminach  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2015r.,  poz.  87)  regulacje  prawa
miejscowego  podjęte  przed  1  lutego  2015r.  tracą  moc  prawną  z  dniem 31  lipca  2016r.  
W związku z czym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały, która stanowi aktualizację
przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym unormowanie kwestii
związanych  z  gospodarką  odpadami  na  podstawie  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 t.j.) i odrębnych
przepisów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak


