
UCHWAŁA NR XXIX/235/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie 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, poz. 1579, z 2020r.  
poz. 150, poz. 284 i poz. 875), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.     Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na 
terenie gminy Drawsko Pomorskie kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym.  

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, równa się kwocie 0,50 zł od miesięcznej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 mieszkańca. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 
 
 

Ireneusz Gendek 
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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 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. Przez budynek
mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek wolnostojący 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. W myśl art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, bioodpadami są
ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne
z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu
detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub
wprowadzających do obrotu żywność. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawodawca
w przepisie zawartym w art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach wskazał w bioodpadach konkretną grupę odpadów,
a mianowicie te rodzaje odpadów, które są ujęte w grupie odpadów komunalnych [zgodnie
z przyjętą klasyfikacją w Rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów].
Określając wartość zwolnienia (część opłaty) z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, o których mowa wyżej dokonano analizy
udziału poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w całym strumieniu odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości w gminie Drawsko Pomorskie,
a następnie przyjęto założenie dotyczące masy wytwarzanych odpadów komunalnych,
które mogą być poddane kompostowaniu. Przy obliczeniu wartości zwolnienia
oszacowano masę bioodpadów (stanowiących odpady komunalne), wytwarzaną na między
innymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
oraz koszt o jaki zostanie pomniejszone funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie gminy Drawsko Pomorskie, wskutek kompostowania
odpadów w przydomowych kompostownikach. Analiza ilościowa wytwarzanych
bioodpadów na terenie nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania
wykazała, że średnia miesięczna masa odpadów ulegających biodegradacji wynosi 91,28
Mg. Koszt odbioru, transportu i zagospodarowania 1Mg odpadów ulegających
biodegradacji wynosi: 486 zł. Średni miesięczny koszt gospodarowania odpadami
ulegającymi biodegradacji wynosi: 44.362,08 zł. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców
ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
poziomie 13434 osób, średnia miesięczna masa wytwarzanych odpadów komunalnych
biodegradowalnych w przeliczeniu na jedną osobę wynosi: 6,8 kg. Przy założeniu, że 15%
ww. masy jest przeznaczona do kompostowania, koszt gospodarowania (odbioru,
transportu i zagospodarowania) powinien być proporcjonalnie zmniejszony o 0,50 zł
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (Jeżeli 1000 kg = 486 zł to 6,8 kg = 3,30 zł i 1,02
kg ≈ 0,50 zł).
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