
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/295/2020 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia 28 października 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 

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 z późn. zm.), oraz 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 z późn. zm.), 

na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 

uchwala: 

§ 1. 1. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 

o których mowa w ust. 1, skutkujące zmniejszeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi o kwotę 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, wymiaru opłaty miesięcznej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny. 

3. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym 

mowa w ust. 1 jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne. 

4. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości 

zadeklarował kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 listopada 2020 r.

Poz. 7743



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2021 roku. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Adrian Wolnik 
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