
UCHWAŁA NR XLII/412/22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy 
Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), 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 ze zm.) po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od 1 lipca 2022 roku w części stanowiącej kwotę 3 zł z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (zbieranymi w sposób selektywny) właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/210/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  (Dz.Urz. 
Woj.Śl. z 2020 r. poz. 8793). 

§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy 
Gorzyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6k ust. 4a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
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. 

Z informacji które spłynęły do tutejszego Urzędu Gminy, a dotyczyły zagospodarowania bioodpadów na 
terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Gorzyce za 2021 rok wynika, że skompostowano  
ponad 174 Mg odpadów. 

Mając powyższe na uwadze proponuje się wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłaty dla właścicieli 
nieruchomości w wysokości 3 zł/mieszkańca/miesiąc. Wprowadzenie tego zwolnienie wymaga zapewnienia 
w budżecie gminy na 2022 r. środków w wysokości 39.312 zł 

Warunkiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz 
z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne (nowa deklaracja dotyczy podatników, którzy do tej pory 
nie zadeklarowali posiadania kompostownika przydomowego). 
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