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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

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 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), po 
przeprowadzeniu konsultacji 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. 2020 poz. 1057) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1, w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od mieszkańca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

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

 

 

 

 

 

 

        PREZYDENT MIASTA 
             /-/ Anna Hetman
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła na gminy obowiązek 
dostosowania uchwał podjętych w starym stanie prawnym w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie nowelizacji, tj. najpóźniej do dnia 6 września 2020 r. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wydłużyła ten okres do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: t.j. 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. 

W związku z powyższym w projekcie ww. uchwały wskazano wysokość stosownego zwolnienia 
w oparciu o rzeczywiste koszty zagospodarowania bioodpadów odbieranych z terenu zabudowy 
jednorodzinnej w 2019 r. i w I pół. 2020 r., w przeliczeniu na mieszkańca. 


