
UCHWAŁA NR XXI/163/2020 
RADY GMINY PIASKI 

z dnia 26 listopada 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 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Piaski, kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Bernard Dorsz 
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Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 6k ust. 4a nowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r.                               

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) „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.”  

Powyższy zapis ustawy ma charakter obligatoryjny, w związku z powyższym zachodzi 

konieczność implementacji jego regulacji do niniejszej uchwały.  

Wysokość zwolnienie ustalono w wysokości 2,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zabudowaną budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym. Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie wykazała, iż koszty odbioru, transportu i zagospodarowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne stanowią ok. 11,00 % kosztów całkowitych gminnego systemu 

gospodarki odpadów komunalnych. W związku z powyższym w takiej wysokości ustalono zwolnienie    

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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