
 

UCHWAŁA NR …….. 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia ………….r. 

 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
 

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 (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze 

zm.), Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  

§ 1 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności:  

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,  

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,  

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

4) przejęcie przez Gminę Żabia Wola od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym; 

5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

§ 2 
1. Ustala się, że na terenie Gminy Żabia Wola średnia ilość wytworzonych odpadów 

zmieszanych przez jednego mieszkańca w ciągu dwóch tygodni wynosi:  

1) 35 litrów przy założeniu, że mieszkaniec segreguje odpady  

2) 60 litrów przy założeniu, że mieszkaniec nie prowadzi segregacji odpadów  

 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące odpady 

komunalne:  

1)odpady komunalne zmieszane,  

2) papier,  

3) metal,  

4) tworzywa sztuczne,  

5) szkło,  



6) opakowania wielomateriałowe,  

7) odpady komunalne ulegających biodegradacji,  

8) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,  

9) zużyte baterie i akumulatory,  

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

12) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,  

13) zużyte opony,  

14) tekstylia w tym ubrania,  

15) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,  

§ 3 
Ustala się, że wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości odbywać się będzie wg 

następujących zasad:  

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:  

a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie; 

b) odpady zbierane selektywnie - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

– raz w miesiącu; 

c) odpady zbierane selektywnie -papier i tektura – raz w miesiącu; 

d) bioodpady – w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie  

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu; 

e) szkło bezbarwne i kolorowe- raz na kwartał  

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:  

a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie;  

b) odpady zbierane selektywnie - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

– raz w miesiącu; 

c) odpady zbierane selektywnie -papier i tektura – raz w miesiącu; 

d) bioodpady – w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie  

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu; 

e) szkło bezbarwne i kolorowe- raz na kwartał  

§ 4 
1.Odpady takie jak przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje 

odpadowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz pochodzące z gospodarstw 

rolnych opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach będą odbierane za 

pośrednictwem ogólnodostępnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK). 

2. Odpady takie jak odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe będą odbierane zgodnie z 

ust. 1 w ilości do 600l rocznie z jednej nieruchomości. 

3. Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, będą odbierane z nieruchomości przez przedsiębiorcę (mobilne punkty 

selektywnej zbiórki odpadów).   

 

4. Odpady komunalne zbierane selektywnie w pojemnikach na terenie nieruchomości będą 

odbierane przez uprawnionego odbiorcę odpadów ( przedsiębiorcę) działającego w imieniu 

Gminy Żabia Wola wg ustalonego harmonogramu.  

5. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie 

przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać 

do punktu selektywnego zbierania odpadów;  



6. Odpady te należy samodzielnie dostarczyć i pozostawić w punkach selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), wrzucić do udostępnionych pojemników lub 

pozostawić w oznaczonym miejscu, zgodnie z instrukcją lub wskazaniami zarządzającego 

punktem.  

§ 5 
1. Jako punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) uznaje się miejsce 

ogólnodostępne, wyposażone w odpowiednie pojemniki, umożliwiające łatwe i bezpieczne 

pozostawienie, dowiezionych odpadów.  

2. Informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz terminów i godzin jego funkcjonowania 

dostępne będą na tablicach urzędowych i stronie internetowej gminy: www.zabiawola.pl ;  

3. Operator punktu może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, 

że nie powstały w gospodarstwie domowym.  

§ 6 
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę gmina przejmuje 

obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości   

2. Za odbiór odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne i na nieruchomościach na których znajdują się działki 

rekreacyjno-wypoczynkowe, domki letniskowe, pobierana będzie opłata w wysokości 

określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Żabia Wola. 

§7 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez: 

1) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

2) prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

należy zgłaszać do Urzędu Gminy Żabia Wola pisemnie na adres Urząd Gminy Żabia Wola 

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, telefonicznie na nr tel. 46 857 81 81 lub elektronicznie na 

adres: urzad@zabiawola.pl 

2. Zgłoszenie o którym mowa w ust.1 należy wnieść niezwłocznie po stwierdzeniu 

niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

 

§ 8 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola .  

§ 9 

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018r. 
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