
UCHWAŁA NR XXVII/276/2020 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 16 lipca 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. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.42 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  w związku 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 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od kwoty stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.  

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/276/2020 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

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 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), 
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. 

Ustala się zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości, o których mowa 
w ww. przepisie, w wysokości 1,00 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji w 2018 r. wyniosła 1.238,140 
Mg, natomiast ogólna ilość zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto 
Inowrocław w 2018 r. wyniosła 33.106,367 Mg. Zestawiając ilość zebranych odpadów 
ulegających biodegradacji do ogólnej masy wszystkich odpadów komunalnych uzyskujemy 
procent  jaki bioodpady stanowią w całej masie zebranych odpadów komunalnych. Wynosi on 
3,74%. 

Wysokość zwolnienia ustalono w oparciu o wynik iloczynu kwoty stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w § 2 uchwały Rady Miejskiej 
Inowrocławia nr XXVII/275/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. oraz procentowego udziału 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne kompostowane w kompostowniku 
przydomowym w ogólnej masie odpadów komunalnych wytwarzanych w Gminie Miasto 
Inowrocław: 

25,00 zł x 3,74% = 0,94 zł 

Otrzymaną w wyniku powyższego wyliczenia kwotę, zaokrągla się do 1,00 zł w celu 
ułatwienia wyliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku kompostowania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie 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 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych obecnych na sesji. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 13  radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 0. 
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