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UCHWAŁA NR XXV/163/2020
RADY GMINY MIETKÓW
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w przydomowym kompostowniku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 6k ust. 2a, ust. 3, ust. 4a-4c ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy Mietków
uchwala, co następuje:
§ 1. 1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych tj. w wysokości 4 zł
na każdego mieszkańca.
2) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 4a w brzmieniu:
„4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje od miesiąca, w którym właściciel złożył w deklaracji
informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne.
4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 3 następuje, od pierwszego dnia miesiąca,
w którym stwierdzono, wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych przesłanek: właściciel
nieruchomości nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu
weryfikacji zgodności informacji podanych w deklaracji, ze stanem faktycznym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
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