
UCHWAŁA NR XXXI/207/2020 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 29 grudnia 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 4k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020.1439 ze zm.) 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. 

§ 2. Wysokość zwolnienia, o którym mowa w § 1 wynosi 1,50 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz.U.2020.1439 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 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.

Zgodnie z ww. przepisem zwolnienie z części opłaty odnosi się wyłącznie do właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Ustawa nie definiuje
pojęcia „budynek mieszkalny jednorodzinny”. Zgodnie z aktualnymi komentarzami do ustawy
należy się w przedmiotowym zakresie posługiwać definicją budynku mieszkalnego
jednorodzinnego sformułowaną w Prawie budowlanym.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 ze zm.) definiuje budynek
mieszkalny jednorodzinny jako budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Wg stanu złożonych w Urzędzie Gminy Krośnice deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi szacuje się, że na terenie gminy Krośnice:
- zlokalizowanych jest ok. 1762 nieruchomości zamieszkałych, w tym 1683 budynków
jednorodzinnych oraz 79 budynków wielorodzinnych (548 lokali mieszkalnych),
- zamieszkuje 6581 osób, z czego w budynkach jednorodzinnych ok. 5296 osób (80,5%), w
budynkach wielolokalowych 1285 osób (19,5%).

Zgodnie z przywołanym na wstępie art. 6k ust. 4a ustawy, zwolnienie w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości musi być proporcjonalne do
zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi (bioodpadami).
Wobec powyższego do ustalenia wysokości ulgi posłużono się następującymi danymi:
- szacunkowa łączna ilość bioodpadów przewidzianych do oddania w 2021 roku przez wszystkich
mieszkańców gminy Krośnice (zgodnie z zawartą umową na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów w roku 2021) - 174 Mg ( w tym 170 Mg odpadów oddanych bezpośrednio przez
mieszkańców + 4 Mg odpadów oddanych do PSZOK),
- koszty odbioru, transportu i zagospodarowania 174 Mg odpadów biodegradowalnych (zgodnie z
zawartą umową na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w roku 2021) - 128 000,00 zł,
- aktualna liczba mieszkańców gminy Krośnice (wg złożonych deklaracji) - 6581 osób.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice
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