
PROJEKT druk nr 148/20 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6k ust. 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i z 2020 r. poz. 150), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907) w części stanowiącej 100% miesięcznej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. 

2. 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 zdeklarowanej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość, za którą ponoszona jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

§ 2. Warunkiem korzystania ze zwolnień, o którym mowa w § 1 jest złożenie nowej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie z opłaty obowiązuje począwszy od miesiąca, 
w którym złożono deklarację. 

§ 3. W przypadku zmiany okoliczności, które uprawniają do korzystania z zwolnień o których mowa w § 1, 
właściciel nieruchomości ma obowiązek poinformować o tym Burmistrza składając nową deklarację w terminie 
przewidzianym ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 5. Traci moc uchwała z dnia 25 października 2016 roku nr XVIII-190/16 w sprawie zwolnienia z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
rada może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Dotychczas obowiazująca na terenie Gminy Baborów uchwała obejmowała
zwolnienie za trzecie i każde nastepne dziecko w rodzinie. Projekt uchwały przewiduje pozostawienie tej
ulgi.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a cytowanej wyżej ustawy rada zwalnia 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. Projekt uchwały przewiduje zwolnienie z opłaty w części
wynoszącej 1,00 zł od każdej zdeklarowanej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za którą ponoszona
jest opłata. Warunkiem uzyskania ulgi jest złożenia nowej deklaracji.

Nalezy dodać, że:

4b. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację (deklarację),

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie
dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w deklaracji, ze
stanem faktycznym

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym
mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia
miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.

4c. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna,
i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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