
UCHWAŁA NR LIII/506/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję pana Przemysława Jessy w sprawie  zmiany lub uchylenia uchwały nr 
XLIX/473/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 kwietnia 2022 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 (Dz. Urz. Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego poz. 2309), rozpatruje się negatywnie. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia do 
poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Inowrocławia.. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/506/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r. 
rozpatrzyła petycję Pana Przemysława Jessy dotyczącą zmiany lub uchylenia uchwały nr 
XLIX/473/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 kwietnia 2022 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 zebranych w powyższej sprawie informacji, jak również 
szczegółowych wyjaśnień złożonych przez Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Środowiska i Rolnictwa  wynika, że to ustawodawca w art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) 
przewidział możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi tylko w stosunku do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Wobec powyższego nie mogą z niego korzystać mieszkańcy 
budynków wielolokalowych. Jak to również wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 6 lipca 2021 r. sygn. akt III FSK 3685/21 -  „Przewidziane zwolnienie 
należy odnieść do wynikającego z kompostowania bioodpadów zmiejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi, ponoszonych przez gminę, zwolnieniem tym 
obejmując w równym stopniu każde gospodarstwo domowe spełniające kryterium 
kompostowania bioodpadów, bez względu na liczbę tworzących to gospodarstwo 
mieszkańców i ilość wytwarzanych przez nie odpadów. Przesłankę zastosowania 
wymienionego zwolnienia stanowi więc zmniejszenie kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi, ale tylko z gospodarstw domowych i tylko ze względu na kompostowanie 
bioodpadów, a zakres zwolnienia (jego skala) winien wynikać z proporcji, w jakiej koszty te 
uległy zmniejszeniu w wyniku kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady 
komunalne, w kompostownikach przydomowych.”. W związku z tym, uchwała nr 
XLIX/473/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 kwietnia 2022 r. jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami prawa, więc nie ma podstaw do jej zmiany lub uchylenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
Inowrocławia wnioskuje o rozpatrzenie petycji negatywnie. 

Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - ,,Rada gminy rozpatruje 
skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje 
składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.". 

Przepis art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach stanowi zaś, że ,,Petycja złożona do organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.". 
Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy, podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia 
podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 
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W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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