
UCHWAŁA Nr 13/XX/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 9 marca 2020 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola  

oraz wysokości stawki tej opłaty 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w zw. z art. 6j 

ust. 1 w zw. z art. 6 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana 

będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), tj. w oparciu o liczbę 

osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi  

na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości 29,00 zł miesięcznie od każdej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości 116,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Kwota zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 3,00 zł miesięcznie od stawki opłaty, 

o której mowa w §2 ust.1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 9/XIX/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13.02.2020 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki 

opłaty. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 



Uzasadnienie 

W związku z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach Rada Gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej 

niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1  

albo w art. 6j ust. 3b. 

 

 

 

 

 


