
 

 

UCHWAŁA NR XIX/189/2020 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 28 maja 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz po 

przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z dnia 

28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 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, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

Rada Gminy Psary 

uchwala, co następuje: 

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

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 3,00 złotych miesięcznie od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość.  

2. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,              

o którym mowa w § 1 jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi, w której będzie zadeklarowane posiadanie 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz 

zostanie uwzględniona wysokość zwolnienia w obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 
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§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Psary 

 

 

Jacenty Kubica 
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