UCHWAŁA NR XXV/253/2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości kompostujących odpady
Na podstawie 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) uchwala się, 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, proporcjonalnie do
zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych
w wysokości 3 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego.
§ 2. Częściowe zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości, o których mowa w §
1 w sytuacji, gdy:
1) wyposażyli oni swoją nieruchomość w kompostownik,
2) złożyli deklarację, w której zawarli informację o posiadaniu kompostownika przydomowego
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z nowelizacją ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Na mocy dodanego art. 6k ust. 4a Rada Miejska, 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.
Szczegółowa analiza kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych
z gospodarstw domowych pokazała, że wysokość częściowego zwolnienia powinna wynieść
3 zł.
Zwolnienie będzie przysługiwało właścicielom nieruchomości, którzy wyposażyli

swoją

nieruchomość w kompostownik oraz złożyli deklarację, w której zawarli informację o posiadaniu
kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Kwota
częściowego zwolnienia pomniejszy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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