UCHWAŁA NR XIX/109/2020
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 24 czerwca 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 kompostowniku
przydomowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust. 4a ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.), - Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalania się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na
terenie Gminy Łączna kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 wynosi 3 zł w stosunku do stawki opłaty
ustalonej uchwałą Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020r.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk
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UZASADNIENIE
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła art. 6k ust. 4a, zgodnie z
którym rada gminy, w drodze uchwały, została zobligowana do wprowadzenia zwolnienia w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to (zgodnie z brzmieniem przepisu) adresowane może
być jedynie do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym.
Z kolei wysokość zwolnienia z części opłaty kształtować ma się proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
Intencją ustawodawcy było wprowadzenie zachęty ekonomicznej, dzięki której bioodpady
zagospodarowane będą przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i nie zwiększą tym samym
strumienia odpadów komunalnych przekazywanych do dalszego zagospodarowania. Podstawą ubiegania się
o zwolnienie jest złożenie przez właściciela zamieszkałej nieruchomości (zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której
oświadczy (zaznaczy), że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne. W ustępie 4b ww. przepisu wymienione zostały przesłanki, które powodują utratę ulgi,
która następuje w drodze decyzji administracyjnej. Utrata ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca w
którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z następujących przesłanek:
- nieposiadanie kompostownika,
- posiadanie kompostownika, w którym faktycznie bioodpady nie są kompostowane,
- uniemożliwienie osobie uprawnionej dokonania oględzin w celu weryfikacji informacji wykazanych w
deklaracji.
Utrata zwolnienia z części opłaty jest odwracalna. Musi jednak minąć 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja
o utracie prawa do zwolnienia stała się prawomocna. Ponadto właściciel nieruchomości musi złożyć
ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczając, że
posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
Projekt niniejszej uchwały zakłada, że kompostowanie bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, na
terenie nieruchomości zamieszkałych gminy Łączna, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, może
zmniejszyć koszty gospodarowania odpadami komunalnymi z tych gospodarstw domowych o kwotę 3,00 zł
za miesiąc od 1 mieszkańca. Zastrzeżono, że w przypadku w którym właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, przedmiotowe zwolnienie nie ma
zastosowania. W takim przypadku zastosowanie ma bowiem stawka podwyższona, nie uwzględniająca
kwoty zwolnienia w części z opłaty nawet w sytuacji zadeklarowania posiadania przydomowego
kompostownika oraz kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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