
     UCHWAŁA NR LIV/345/2022 

RADY MIEJSKIEJ 

W PARCZEWIE 

  z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 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 2022 r., poz. 1297, z późn. zm.) Rada Miejska w Parczewie 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 w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby wchodzącej w skład 

gospodarstwa domowego. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

         Przewodniczący Rady 

         Mirosław Naumiuk 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LIV/345/2022 RADY MIEJSKIEJ  

W PARCZEWIE z dnia 14 grudnia 2022 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 

 

 

Zgodnie z art. art 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z  późn. zm..) 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. 

   Warunkiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi jest łączne spełnienie następujących przesłanek: 

− złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami    

  komunalnymi, 

− oświadczenie w złożonej deklaracji o posiadaniu kompostownika przydomowego 

  i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

W art. 6k ust. 4b w/w ustawy wymienione zostały przesłanki, powodujące utratę 

prawa do zwolnienia, które następuje w drodze decyzji administracyjnej. Utrata 

zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie 

co najmniej jednej z przesłanek:  

− nieposiadanie kompostownika przydomowego,  

− niekompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym, 

− uniemożliwienie burmistrzowi lub osobie uprawnionej dokonania oględzin 

nieruchomości w celu weryfikacji informacji dotyczących posiadania 



kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne. 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno 

być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Zaproponowana kwota zwolnienia z części opłaty za odpady komunalne dla osób 

kompostujących bioodpady została zaproponowana w odniesieniu do każdej osoby 

wchodzącej w skład gospodarstwa domowego i wynosi 1 zł. W celu wyliczenia tej 

kwoty uwzględniono ilość odpadów zebranych w 2022 roku która wyniosła 1222,42 Mg 

(styczeń – grudzień 2022 r.) oraz koszty zagospodarowania tych odpadów, odbiór, 

transport i zagospodarowanie w kwocie 950 545,79 zł. Na dzień 6 grudnia 2022 roku 

zadeklarowanych było 11 780 osób uiszczających opłaty za odpady komunalne. 

Biorąc pod uwagę liczbę osób w zabudowie jednorodzinnej do wyliczenia kwoty 

zwolnienia przyjęto liczbę osób 7369 oraz 522,42 Mg. 

Przyjęto zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie od każdej osoby 

wchodzącej w skład gospodarstwa domowego. 

Przewodniczący Rady 

         Mirosław Naumiuk 

 


