
UCHWAŁA NR XXXIII/199/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zwolnienia w części 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 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.zm.), 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala, 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 w wysokości 0,30 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą 
nieruchomość. 

§ 2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
o którym mowa w § 1, jest oświadczenie przez właściciela nieruchomości o posiadaniu kompostownika  
i kompostowaniu w nim bioodpadów oraz wyliczenie przysługującej ulgi w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje od miesiąca, 
w którym właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, o której mowa w § 2.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Uzasadnienie

W związku z oddaleniem skargi Gminy Iwonicz-Zdrój na rozstrzygniecie nadzorcze Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu Zdroju nr
XXVI/156/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, należy podjąć
uchwałę o wprowadzeniu tego zwolnienia.

Dotychczasowa propozycja kwoty zwolnienia z tytułu kompostowania wynosiła 1,00 zł od gospodarstwa
domowego.

Ponieważ zarówno RIO, jak i Sąd Administracyjny uznały, że ulga 1,00 zł nie odzwierciedla pewnych
zmiennych, które wpływają na ilość powstałych bioodpadów uznano, że takim czynnikiem może być m.in.
liczba osób zamieszkujących ww. nieruchomość.

Zaproponowana kwota zwolnienia z części opłaty za odpady komunalne dla osób kompostujących
bioodpady została ponownie wyliczona w odniesieniu do jednego mieszkańca i wynosi 0,30 zł. W celu
wyliczenia tej kwoty uwzględniono ilość bioodpadów zebranych w 2020r., która wyniosła 17,5 Mg oraz koszty
zagospodarowania tych odpadów, odbiór i transport w kwocie 1 763,64 zł/ Mg. Te dane pozwalają przyjąć, że
przy zagospodarowaniu tych odpadów zwolnienie w całym systemie gospodarki odpadami wyniosłoby za
12 miesięcy 30 863,70 zł. Na dzień 31.12.2020 r. było zadeklarowanych 8463 osoby uiszczających opłatę za
odpady komunalne. Biorąc pod uwagę pewną sezonowość liczby zgłoszonych osób, do wyliczenia kwoty
zwolnienia przyjęto liczbę osób 8580. Wyliczona kwota zwolnienia na jednego mieszkańca za 12 miesięcy
wyniosła 3,60 zł, co daje miesięcznie kwotę 0,30 zł.

Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska podejmuje uchwałę o kwocie zwolnienia z tytułu kompostowania
bioodpadów w wysokości 0,30 zł od jednej osoby w gospodarstwie domowym.
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