
 

Zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 
 

W Gminie Porąbka, w drodze Uchwały Nr XXI/205/2020 Rady Gminy w Porąbce z dnia 

26 listopada 2020 r.  w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego z dnia 3 grudnia 2020 r, poz. 8557), wprowadzono zwolnienie w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 1,00 zł od jednego mieszkańca na 

miesiąc. W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po 

uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie: 

 

-  od 1 stycznia 2021 r. 16,00 zł zamiast 17,00 zł od osoby zamieszkałej 

 

-  od 1 lutego 2021 r. 23,00 zł zamiast 24,00 zł od osoby zamieszkałej. 
 
  

Co zrobić żeby skorzystać z ulgi za kompostowanie? 
 

1. Posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik,  

2. kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady,  

3. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zgodnie z obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w 

przydomowym kompostowniku.  
 

Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Porąbce  

ul. Krakowska 3, wysłać pocztą, lub w formie elektronicznej poprzez 

platformę ePuap. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), fakt posiadania kompostownika i kompostowania 

bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który 

zadeklarował kompostowanie i nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi 

dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym przez 

osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Porąbka do kontroli, musi liczyć się z utratą zwolnienia, które 

mu przysługiwało. Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy w 

drodze decyzji orzeka utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego 

dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia, 

w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 


