
UCHWAŁA 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 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) w związku z art. 6k ust 4a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2021 r.  poz. 888, 1648 i 2151), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
- w wysokości 9,00 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/347/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
27 kwietnia 2021 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. 2229). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/473/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r.  poz. 888, 1648 i 2151) rada gminy, w drodze 
uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie 
do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

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 (wyrok NSA z 6 lipca 2021 r. sygn. 
akt III FSK 3685/21). 

W celu wyliczenia zwolnienia wzięto pod uwagę następujące dane z 2021 roku: 
- masę odebranych odpadów biodegradowalnych – 5.216,92Mg, 
- masę zagospodarowanych odpadów biodegradowalnych – 5.618,96 Mg, 
- roczny koszt odbioru odpadów biodegradowalnych – 1.320.708,60 zł, 
- roczny koszt zagospodarowania odpadów biodegradowalnych – 1.236.098,75 zł, 
- liczba mieszkańców zamieszkujących na terenie nieruchomości jednorodzinnych – 9.996 
osób, 
- ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych - 3.846 szt., 
- ilość mieszkańców w systemie na dzień 31 grudnia 2021 r. – 58.800 osób, 
- średnią ilość mieszkańców w gospodarstwie domowym jednorodzinnym - 2,60 osoby. 

Wyliczenie miesięcznego kosztu odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających 
biodegradacji na jednego mieszkańca 

ilość odebranych 
odpadów ulegających 
biodegradacji z terenu 
Miasta Inowrocławia 

średnia 
miesięczna koszt roczny  koszt                       

miesięczny 
koszt na  

1 mieszkańca 

Mg Mg zł zł zł 

5 216,92 434,74 1 320 708,60 zł 110 059,05 zł 1,87 zł 
ilość 

zagospodarowanych 
odpadów ulegających 
biodegradacji z terenu 
Miasta Inowrocławia 

średnia 
miesięczna 

koszt                     
roczny  

koszt                       
miesięczny 

koszt na 
 1 mieszkańca 

2021 r. 

Mg Mg zł zł zł 
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5 618,96 468,25 1 236 098,75 zł 103 008,23 zł 1,75 zł 

OGÓŁEM 2 556 807,35 zł 213 067,28 zł 3,62 zł 

Wyliczenie miesięcznego zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące  
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

średnia liczba mieszkańców 
w gospodarstwie  domowym 

 jednorodzinnym  

miesięczny koszt odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
ulegających biodegradacji na 

jednego mieszkańca 
miesięczne zwolnienie 

 
2,6 

 
3,62 zł 

 
9,41 zł 

Otrzymaną w wyniku powyższego wyliczenia kwotę zwolnienia, zaokrągla się 
do 9,00 zł, w celu ułatwienia wyliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku kompostowania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę 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 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 20  radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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