UCHWAŁA NR XLVII/284/21
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 16 grudnia 2021 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Świeszyno, zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1, ustala się na kwotę 0,50 zł od każdej osoby
zamieszkującej nieruchomość.
§ 2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych
jest oświadczenie w złożonej deklaracji, że wskazana nieruchomość jest wyposażona
w kompostownik przydomowy, w którym zagospodarowane będą bioodpady stanowiące odpady
komunalne pochodzące z nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2022 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Bogdan Koryga
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2021 poz. 888) art. 6k
ust. 4a, rada gminy została zobligowana do wprowadzenia zwolnienia w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zwolnienie to (zgodnie z brzmieniem przepisu) 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 w części z 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 związku z powyższym przyjęto zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
w wysokości 0,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
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