
 

 

UCHWAŁA NR XIII/175/19 

RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4a w związku art. 6i 

ust. 1, pkt 1 i art. 6j ust. 1, pkt 1, ust. 2, 2a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), Rada Miejska w Żabnie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana od gospodarstwa domowego 

w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

jedynie przez część roku, ustalana jest ryczałtowo za rok kalendarzowy. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości miesięcznie: 

1) dla gospodarstw 1 osobowych     22,50 zł, 

2) dla gospodarstw 2 osobowych     45,00 zł, 

3) dla gospodarstw 3 osobowych     67,50 zł, 

4) dla gospodarstw 4 osobowych     90,00 zł, 

5) dla gospodarstw 5 osobowych     112,50 zł, 

6) dla gospodarstw 6 osobowych     135,00 zł, 

7) dla gospodarstw 7 osobowych i ponad 7 osobowych  147,00 zł. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 

zamieszkałych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny w wysokości: 

1) dla gospodarstw 1 osobowych     67,50 zł, 

2) dla gospodarstw 2 osobowych     135,00 zł, 

3) dla gospodarstw 3 osobowych     202,50 zł, 

4) dla gospodarstw 4 osobowych     270,00 zł, 
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5) dla gospodarstw 5 osobowych     337,50 zł, 

6) dla gospodarstw 6 osobowych     405,00 zł, 

7) dla gospodarstw 7 osobowych i ponad 7 osobowych  441,00 zł. 

§ 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. Ustala się zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100) 

miesięcznie, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. 

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i którzy kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, wynosi miesięcznie: 

1) dla gospodarstw 1 osobowych     21,50 zł, 

2) dla gospodarstw 2 osobowych     43,00 zł, 

3) dla gospodarstw 3 osobowych     64,50 zł, 

4) dla gospodarstw 4 osobowych     86,00 zł, 

5) dla gospodarstw 5 osobowych     107,50 zł, 

6) dla gospodarstw 6 osobowych     129,00 zł, 

7) dla gospodarstw 7 osobowych i ponad 7 osobowych  140,00 zł. 

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości ryczałtowej 150 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt złotych 00/100) rocznie. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości ryczałtowej 450 zł (słownie: czterysta piećdziesiąt złotych 00/100) rocznie. 

§ 5. Traci moc uchwała NR III/28/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2018 r., poz. 8755. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie 

 

 

mgr inż. Krzysztof Lechowicz 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 9292


		2019-12-12T13:52:56+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




