
UCHWAŁA NR XVII/97/19
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 pomniejsza stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
określonej odrębną uchwałą.

§ 2. Częściowe zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości, o których mowa w § 1 ust.1 w sytuacji 
gdy:

a) złożyli deklarację, w której zawarli informację o posiadaniu kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

b) wyposażyli oni swoją nieruchomość w kompostownik we własnym zakresie,

c) korzystają z kompostownika w ciągu całego roku kalendarzowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Rusek
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Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XVII/97/19 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 

 

 Zgodnie z art. 6k ust. 4a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości             

i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów funkcjonowania systemu, ustala się 

zwolnienie w wysokości 2,00 od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomości zabudowane budynkami 

jednorodzinnymi, których właściciele w składanych deklaracjach zadeklarują kompostowanie 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

 

 

 

       WÓJT 

                     (-) Jerzy Ulbin 
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