
WAŻNE ZMIANY 
W GOSPODARCE 

ODPADAMI

2020
1 KWIECIEŃ

NOWE  STAWKI

OBJAŚNIENIA
FORMY SKŁADANIA DEKLARACJI

www.zabiawola.pl



Szanowni Mieszkańcy,

W związku   z  zagrożeniem wynikającym z powodu 
rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, zostały 
wprowadzone wyjątkowe zasady powiadomienia 
o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz konieczności 
złożenia nowych deklaracji w przypadku 
skorzystania z ulgi za posiadanie kompostownika.

Piotr Rybka
Wójt Gminy Żabia Wola

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  OD 1 KWIETNIA 2020 R.

• 29 zł  - stawka opłaty od mieszkańca (osoby) na miesiąc 
w przypadku segregacji odpadów; 

• 116 zł - wysokość opłaty miesięcznej jeżeli mieszkaniec 
nie wypełnia obowiązku segregacji.

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY DLA POSIADACZY 
KOMPOSTOWNIKA 

• wysokość zwolnienia wynosi 3 zł od osoby na miesiąc 
po zgłoszeniu na nowym formularzu deklaracji

Forma złożenia deklaracji

Nie zachodzi konieczność składania nowej deklaracji 
przez wszystkich właścicieli. Nowe formularze 
wypełniają jedynie właściciele nieruchomości, 
którzy chcą skorzystać z ulgi w opłacie za posiadanie 
kompostownika bądź muszą zaktualizować dane 
dotyczące liczby osób w nieruchomości. 

Formy składania deklaracji:
• portal e-puap;
• skan wydrukowanej, uzupełnionej i podpisanej deklaracji 

zgodnie z podanym na stronie internetowej Urzędu Gminy 
wzorem wypełnienia, wysyłany pocztą elektroniczną na 
adres e-mail:   urzad@zabiawola.pl; w tytule wiadomości 
należy wpisać: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI;

• wydrukowana deklaracja dostarczona do Urzędu Gminy 
Żabia Wola ul. Główna 3 przy zachowaniu bezpieczeństwa 
w związku z pandemią.

Zmiana danych (np. zwolnienie za kompostownik) 
zostanie uwzględniona przy naliczaniu opłat za kolejny 
miesiąc (tzn. deklaracja złożona w marcu będzie 
uwzględniona w opłacie od kwietnia, analogicznie 
deklaracja złożona w kwietniu będzie uwzględniona w 
opłacie od maja).
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https://www.zabiawola.pl/plik,3302,druk-deklaracji.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,3303,druk-deklaracji-wzor-wypelnienia.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,3302,druk-deklaracji.pdf
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Objaśnienia

• UCHWAŁA Nr 13/XX/2020 RADY GMINY ŻABIA WOLA 
z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 
Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki tej opłaty

• UCHWAŁA Nr 16/XX/2020 RADY GMINY ŻABIA 
WOLA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Przykładowe obliczenie wysokości stawki:
Ilość osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie 
ze złożoną deklaracją x 29 zł x 3 miesiące = wysokość 
opłaty kwartalnej.

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20200318213303,13_.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20200318214328,16.zip
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20200318214328,16.zip

