
UCHWAŁA Nr 128/XIV/2015

RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 24 listopada 2015 r.

w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  Nr  67/XXIII/2012  RADY GMINY

ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych

na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty

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 67/XXIII/2012 RADY GMINY

ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położo-

nych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.

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 128/XIV/2015

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 24 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 67/XXIII/2012 RADY GMINY

ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych

na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty

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 67/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie

wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  

z  nieruchomości  zamieszkałych,  położonych  na  terenie  Gminy  Żabia  Wola  

oraz  wysokości  stawki  opłaty  (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  z  2013  r.,  poz.  2084),  

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr 32/XXVII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 maja 2013 r.  

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  67/XXIII/2012  Rady  Gminy  Żabia  Wola  z  dnia  

28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia

Wola oraz wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 6570).

2) Uchwałą  Nr  50/X/2015  RADY GMINY ŻABIA WOLA z  dnia  29  czerwca  2015 r.  

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  67/XXIII/2012  Rady  Gminy  Żabia  Wola  z  dnia  

28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia

Wola oraz wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 6110).

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



1) § 2-3 Uchwały Nr 32/XXVII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 maja 2013 r. 

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  67/XXIII/2012  Rady  Gminy  Żabia  Wola  z  dnia  

28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi z nieruchomości  zamieszkałych,  położonych na terenie Gminy Żabia Wola  

oraz wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 6570), 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 50/X/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia

2012  r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi z nieruchomości  zamieszkałych,  położonych na terenie Gminy Żabia Wola  

oraz wysokości stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 6110)., które stanową:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 27/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015

r.  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  67/XXIII/2012  Rady  Gminy  Żabia  Wola  z  dnia  

28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi z nieruchomości  zamieszkałych,  położonych na terenie Gminy Żabia Wola  

oraz wysokości stawki opłaty.
§ 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 67/XXIII/2012

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z  nieruchomości  zamieszkałych,  położonych  na  terenie  Gminy  Żabia  Wola  oraz

wysokości stawki opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

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 (Dz. U. z 2012 r. poz.

391), 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (t.j.  Dz. U. z 2012 r.  

poz. 391), tj. w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1

1.  Ustala  się  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  powstałymi  

na  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  w wysokości  9,00  zł  miesięcznie  

od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi

na  nieruchomości,  na której  zamieszkują mieszkańcy w wysokości  18,00 zł  miesięcznie  

od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

§ 3.

1 w brzmieniu ustalonym w § 1 uchwały Nr 50/X/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 czerwca 2015 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych 
na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola .

§ 4.

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


