
-projekt- 

UCHWAŁA NR …………. 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia …………………………… 

 

 

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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4a 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. 

z 2019 r., poz. 2010), Rada Gminy Kroczyce uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na 

terenie Gminy Kroczyce kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. 

 

§ 2 

 

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 wynosi 2 zł miesięcznie od osoby w stosunku do stawki 

opłaty ustalonej  uchwałą Nr …………   Rady Gminy Kroczyce z dnia ………..….   

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 Kroczyce. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały nr……….. Rady Gminy Kroczyce z dnia…… 

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 

 

 Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) na podstawie art. 6k ust. 4a  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. 

Wysokość zwolnienia została oszacowana na podstawie potencjalnej ilości odpadów 

biodegradowalnych jaką mieszkańcy mogą zagospodarować w zamian za skorzystanie z ulgi 

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 


