
UCHWAŁA NR XXIII/240/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 grudnia 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  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.), art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020, poz.1439 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie 
z uchwałą Nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba (Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875) zmienioną uchwałą  Nr XXIX/179/16  Rady 
Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany do uchwały w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba  (Dziennik Urzędowy  
Województwa Śląskiego z dnia 7 września 2016 r., poz. 4515) i z uchwałą Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162) 

Rada Miasta Poręba 
uchwała, 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. Określa się wysokość zwolnienia, o którym mowa w §1 w kwocie 3,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca 
zamieszkującego na danej nieruchomości, uwzględnionego w obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 3. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym 
mowa w §1 jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

§ 4. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie 
bioodpadów w kompostowniku przydomowym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 z późn. zm.), zmienionym przez
art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 16 maja 2020 roku o  zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. ,poz. 875 z późn. zm.) Rada
gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym do przepisów ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 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 (t. j. Dz. U. z 2020, poz.1439 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.

Wysokość ulgi wynika z następującego przeliczenia :

- zakładany koszt odbioru bioodpadów na dzień 31 grudnia 2020 r.:

525,64 Mg x 550,00 zł = 289.102,00 zł

- liczba osób w systemie gospodarowania odpadami: 7.298

- wyliczenie wysokości ulgi:

289.102,00 zł : 7298 = 39,61 zł

39,61 zł: 12 miesięcy = 3,30 zł/1 mk/miesiąc

Proponowana wysokość ulgi : 3,00 zł/1 mk/miesięcznie.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.
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