
UCHWAŁA NR XVII/61/2020 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 7 października 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3, ust. 4aoraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4, ust. 4a w związku 
z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 41 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt. 5 oraz 
§8 ust. 6 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, Zgromadzenie Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się, zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. 

§ 2.  Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w §1 jest złożenie przez właściciela nieruchomości, o której 
mowa w §1, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zawierającej oświadczenie 
dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 
w Krotoszynie. 

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie od 1 listopada 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE

Zgromadzenie Związku zobowiązane jest na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunale w kompostowniku
przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z gospodarstw domowych. Wysokość zwolnienia skalkulowana została na poziomie
3,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Warunkiem zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest
złożenie przez właściciela nieruchomości, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnym zawierającej oświadczenie dotyczące posiadania kompostownika
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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