
UCHWAŁA NR XXV/175/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 lutego 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 8, art. 40 ust. 1, 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. 4a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020), Rada Miejska 

w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 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, w wysokości 5,00 zł od naliczonej opłaty miesięcznej dla danej 

nieruchomości. 

2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, zawierającej oświadczenie o zbieraniu odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, powstających na nieruchomości oraz że będą gromadzone w przydomowym 

kompostowniku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, 

z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

 

         Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  



 

 

UZASADNIENIE 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze 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. 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady 

komunalne, w kompostowniku przydomowym, ma wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów 

biodegradowalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości przedsiębiorcy odbierającemu odpady 

komunalne. 

Szczegółowy sposób kalkulacji przedstawiono poniżej. 

9 745 - liczba deklaracji objęta systemem gospodarki odpadami (na dzień 31.12.2019 r.) 

37 - liczba wspólnot mieszkaniowych (zabudowa wielorodzinna na dzień 21.11.2019 r.) 

9 745 - 37 = 9 708 - liczba deklaracji w domach jednorodzinnych 

300 Mg - zakładana ilość odpadów biodegradowalnych pochodząca z terenów zamieszkałych, 

zagospodarowana w ramach prowadzenia przydomowych kompostowników 

9 708 x 25% = 2 427 - zakładana ilość nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 

300 x 238,68 zł = 71 604,00 zł 

300 x 225,00 zł = 67 500,00 zł 

71 604,00 + 67 500,00 = 139 104,00 zł 

139 104 / 2 427 = 57,32 zł 

57,32 zł / 12 = 4,78 zł 

W związku z powyższym, ulga w wysokości 5 zł od nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym, jest proporcjonalna do zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych. 

 

        Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  

 


