
 

UCHWAŁA NR ……. 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia ………….. 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. 
 

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. 2017 poz. 1875) 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 2017 r. poz. 1289 t.j.), Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co 

następuje:  

 

§1 

W Uchwale 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, zmienionej Uchwałami Nr 32/XXVII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z 

dnia 21 maja 2013 r.,  Nr 50/X/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2015 r., 

§2 otrzymuje brzmienie:  
 

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 12,00 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 24,00 zł miesięcznie od 

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

 

§ 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 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2017 r. 1289 t.j.), od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ustawy – Rada Gminy Żabia Wola, w 

drodze uchwały ma obowiązek ustalić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi na terenach nieruchomości określonych w art. 6c ust. 1 i 2 w/w ustawy.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania 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 . Koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi ponoszą wszyscy mieszkańcy i właściciele 

nieruchomości na których powstają odpady wobec tego istnieje konieczność podwyższenia 

miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada ustala wyższe 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.  

 


