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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 
u c h w a l a: 

§ 1.  
Zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w przydomowym kompostowniku w wysokości 0,10 zł od osoby. 

§ 2.  
Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest złożenie przez właściciela, deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie. 

§ 4.  
Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 września 
2020 r.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw wprowadziła do gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi przydomowe
kompostowniki. Zgodnie z znowelizowaną ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), w art. 6k ust. 4a rada gminy, w drodze uchwały
wprowadza zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku
przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw
domowych. Realizując nowo dodany zapis ustępu 4a do art. 6k ww. ustawy ma charakter obligatoryjny i gmina
zobowiązana jest do wprowadzenia tego zwolnienia. Z uwagi na fakt, iż Gmina Miasteczko Śląskie związana jest
umową na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - -2022 po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przed nowelizacją przepisów, co zważywszy na zmiany
przywołanych wyżej przepisów ma znaczenia z punktu widzenia zasad samofinansowania się systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi i stabilności polityki finansowej Gminy. Wobec powyższego proponuje się
wprowadzić zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,10 zł od
osoby.
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