
 

UCHWAŁA Nr ……………  

RADY GMINY ŻABIA WOLA  

z dnia ………………………. r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 

października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie 

przez część roku. 

 

Na podstawie art. 6j ust. 3b i 3c oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 

pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) – Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

W Uchwale Nr 113/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015 r. w 

sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, §1 ust. 3, ust. 

4, ust. 5 otrzymują brzmienie: 

 

3. Stawka opłaty za pojemnik, o którym mowa w ust. 2 wynosi:  

1) 32 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;  

2) 64 zł jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 192,00 zł za rok, 

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

5. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 384,00 

zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

 

§ 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 2018r.  



UZASADNIENIE 
Konieczność ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

wynika z art. art. 6j ust. 3b i 3c znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.). Wysokość opłaty ulega zmianie w związku z przeprowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.„ Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie 

Gminy Żabia Wola” wartość udzielonego zamówienia jest wyższa od obecnie kończącego się. Opłata 

wyliczona jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na w/w nieruchomościach, 

wyrażona w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi., przy 

czym średnia ilość odpadów na w/w nieruchomościach szacowana jest na 6 pojemników 120L w ciągu 

roku. 

  


