
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/510/2020 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 25 listopada 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po przeprowadzeniu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. Zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących wszystkie wytworzone na danej 

nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 2. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, o których mowa w § 1, w wysokości 2,60 zł od osoby w odniesieniu do stawki obowiązującej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. 

§ 3. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, o których mowa w § 1 jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego 

i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

§ 4. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył deklarację o której 

mowa w § 3. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 kwiecień 2021 r. 

   

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

 

 

Agnieszka Pasternak 
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