
UCHWAŁA NR XXXIV/231/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 r. poz. 1439) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
w wysokości 5,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. 

§ 2.  Warunkiem częściowego zwolnienia  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o którym mowa w § 1, jest zadeklarowanie przez właściciela nieruchomości kompostownika 
przydomowego i wyliczenie przysługującego zwolnienia w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3.  Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
 

  
 

Wiceprzewodniczący  Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie

Zgodnie z 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) rada gminy ma obowiązek zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno być
proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw
domowych.

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, że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Z informacji przekazanej przez ZGK Świebodzice Sp. z o. o. w 2019 r. z terenu miasta zostało
zebranych 240,06 ton odpadów "BIO", w tym szacuje się z zabudowy jednorodzinnej zebrano 144,04
ton. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 tony bioodpadów wynosi 640,80 zł.

Według stanu na 31.03.2020 r. szacunkowa liczba mieszkańców nieruchomości, którzy mogą
skorzystać ze zwolnienia wynosi 3594 osób.

Szacuje się, że roczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów bio z zabudowy
jednorodzinnej wynosi 93165,00 zł. Wynika z tego, że szacunkowy miesięczny koszt odbioru
i zagospodarowania odpadów bio w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 2,16 zł.

W związku z powyższym przyjęto zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
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