
 
 

UCHWAŁA NR XXVI/378/20 
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy 

Skawina kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz odpady zielone 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 6k ust. 4a 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. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1461) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Skawina 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne – odpadów spożywczych i kuchennych (poza 
odpadami pochodzenia zwierzęcego) oraz odpady zielone (pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, 
ogrodów, parków – trawa, liście i drobne gałęzie) w kompostowniku przydomowym. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na 
terenie Gminy Skawina. 

§ 3. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie 
informacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela 
nieruchomości, iż posiada kompostownik przydomowy i kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne 
oraz odpady zielone pochodzące z nieruchomości w kompostowniku przydomowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XX/282/20 Rady Miejskiej  
w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
położonymi na terenie Gminy Skawina kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 r. 

  
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie 

 
 

Ewa Masłowska 
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