
 Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 194/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 29 września 2020 r. 

 

(projekt) 

UCHWAŁA NR ………………../2020 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

 

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 kompostowniku przydomowym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy  Pilica, zgodnie 

z uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r., oraz konsultacji 

społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/289/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 

28 października 2010 r., z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1057)  

 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie 

Miasta i Gminy Pilica, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

  § 2. 

 Zwolnienie, o którym mowa w § 1 wynosi 1,00 zł miesięcznie od osoby w stosunku do stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej odrębną uchwałą. 

 § 3. 

 Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o którym mowa w § 1 jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.  

 

 

 



§ 5. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

         Przewodnicząca Rady Miasta 

i Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

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

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 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. 

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. 

Wysokość zwolnienia została oszacowana proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


