
UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta 
Podkowa Leśna 

 
Zgodnie z 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) rada gminy, w drodze uchwały, została 

zobligowana do wprowadzenia zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Zwolnienie to 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, że posiada przydomowy 

kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

 

W art 6k ust. 4b w/w ustawy 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. 

 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustalono 

proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

gospodarstw domowych: 

   cenę brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów,  

   własne szacunki dotyczące ilości bioodpadów,  

 udział kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem 

bioodpadów w łącznych kosztach systemu,  

 Zwolnienie ustalono w wysokości pomniejszenia o kwotę stanowiącą iloczyn 0,6 zł i 

m 3  zużytej wody.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  
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