
 

UCHWAŁA NR XXXIII/270/2021 

RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 5 października 2021 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 

r. poz. 888, poz. 1648) 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 

 

Zwolnienie, o którym mowa w § 1, ustala się w wysokości 2,00 zł miesięcznie od stawki 

obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość. 

 

§ 3 

 

Częściowe zwolnienie, o którym mowa w § 1, dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, 

którzy złożyli informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego 



i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

 

§ 5 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY GMINY KLESZCZEWO 

  

 

 

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.  

 

Prezentowany projekt stanowi jeden z elementów pakietu niezbędnych uchwał, będących 

podstawą dla gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przewidzianą 

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powyższe jest konsekwencją 

decyzji kierunkowej Rady Gminy Kleszczewo o wyjściu Gminy ze struktur Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem na dzień 

31 grudnia 2021 r.  

Projekt zakłada wprowadzenie częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dotyczących właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. Bazowa wysokość opłat wynika z odrębnej uchwały ws. 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności. 

Powyższe uzasadnione jest zachętą ekonomiczną dla właścicieli nieruchomości  

deklarujących kompostowanie w przydomowym kompostowniku i zachętą do 

zagospodarowania odpadów u samego źródła. Zagospodarowanie w przydomowych 

kompostownikach ma przynieść efekt ilościowy i ekonomiczny w postaci mniejszego 

strumienia odebranych bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a w 

konsekwencji minimalizację kosztów, które ponoszą mieszkańcy za odbiór i 

zagospodarowanie bioodpadów. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 



 

 


