
UCHWAŁA NR XXVII/169/20 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 8 października 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 i art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.); oraz art. 6 k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 r. poz. 1439 t.j.) – Rada Gminy 
w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Będzino, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 2.  

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 wynosi 0,50 groszy od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość 
w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Gminy 
w Będzinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty. 

§ 3.  

Zwolnienie obowiązywać będzie po złożeniu korekty deklaracji zawierającej oświadczenie, 
że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 2a pkt 4 Rada Gminy może określić wymagania dotyczące kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich
nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
Zamiany te należało dostosować do obowiązujących uregulowań prawnych. Mając na uwadze powyższe,
podjęcie uchwały jest zasadne.
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