
UCHWAŁA Nr 127/XIV/2015

RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 24 listopada 2015 r.

w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  Nr  1/XXIV/2013  RADY  GMINY

ŻABIA  WOLA  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  

za  pojemnik,  wykorzystywany  w  celu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  

na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.

poz. 1484) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻA-

BIA  WOLA  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  

za  pojemnik,  wykorzystywany  w  celu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  

na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne.

2.  Ogłoszenie  tekstu  jednolitego  następuje  w  formie  obwieszczenia  Rady  Gminy  

Żabia Wola, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak



Załącznik 

do Uchwały Nr 127/XIV/2015

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 24 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 24 listopada 2015 r.

w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  uchwały  Nr  1/XXIV/2013  RADY  GMINY

ŻABIA  WOLA  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  

za  pojemnik,  wykorzystywany  w  celu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  

na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-

nych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w

załączniku  do  niniejszego  obwieszczenia  tekst  jednolity  uchwały  

Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie

ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami

komunalnymi  na  terenie  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  

a  powstają  odpady  komunalne  (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  z  2013  r.,  poz.  4553),  

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr 34 /XXVII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 maja 2013 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia

2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospoda-

rowania  odpadami  komunalnymi  na  terenie  nieruchomości,  na  których  

nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  komunalne  (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  

z 2013 r., poz. 6571).

2) Uchwałą  Nr  51/X/2015  RADY GMINY ŻABIA WOLA z  dnia  29  czerwca  2015 r.  

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  1  /XXIV/2013  Rady  Gminy  Żabia  Wola  z  dnia  

29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w

celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie

zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  komunalne (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  

z 2015 r., poz. 6111).



2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2-3 Uchwały Nr 34 /XXVII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia

2013  r.  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  pojemnik,  wykorzystywany  w  celu

gospodarowania  odpadami  komunalnymi  na  terenie  nieruchomości,  na  których  nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz.

6571), które stanową:

„§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.”

2) § 2-4 Uchwały Nr 51/X/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 /XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia

2013  r.  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  pojemnik,  wykorzystywany  w  celu

gospodarowania  odpadami  komunalnymi  na  terenie  nieruchomości,  na  których  

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r.,

poz. 6111), które stanową:

„§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 28/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015

r.  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  1/XXIV/2013  RADY  GMINY  ŻABIA  WOLA  

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany 

w  celu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  na  terenie  nieruchomości,  na  których  

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2015 r.”

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak



Załącznik nr 1 

do obwieszczenia Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1/XXIV/2013

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i  porządku w gminach (Dz.U.2012.391 tekst jednolity) oraz art.  40 ust.  1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1. 1

1.Ustala  się  stawkę  opłaty  za  pojemnik  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  

nie  zamieszkują  mieszkańcy  a  powstają  odpady  komunalne,  jeżeli  odpady  zbierane  

i odbierane są w sposób selektywny w wysokości: 

1 a) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 24,00 zł ; 

2 b) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 36,00zł ; 

3 c) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 74,00 zł ; 

4 d) za kontener KP – 5 - w wysokości 445,00 zł ;

e) za kontener KP - 7 - w wysokości 676,00 zł.”

f) za kontener KP – 12 - w wysokości  835,00 zł .

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których  

nie  zamieszkują  mieszkańcy  a  powstają  odpady  komunalne,  jeżeli  odpady  zbierane  

i odbierane są w sposób nieselektywny w wysokości:

1 a) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 48,00 zł ; 

2 b) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 72,00 zł ; 

3 c) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 148,00zł ; 

1 w brzmieniu ustalonym w § 1 uchwały Nr 51/X/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 czerwca 2015 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 /XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne



4 d) za kontener KP – 5 - w wysokości 890,00 zł ; 

5 e) za kontener KP – 7 - w wysokości 1 128,00 zł ; 

6 f) za kontener KP – 12 - w wysokości  1 670,00 zł ; 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola .

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak


