
K O M P O S T O W A N I E    J E S T    E K O  

 

 

Skorzystaj ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która wynosi 5 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.1 

!!! PAMIĘTAJ !!! 

Jeżeli nie spełniłeś trzech wymienionych warunków to nie możesz skorzystać ze zwolnienia  

z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jeżeli zostały spełnione wszystkie warunki do uzyskania zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co dalej zrobić ? 

Aby uzyskać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

W jaki sposób można złożyć deklaracje. 

 

 

 

 

 

Kiedy następuje utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ? 

 
  Utrata prawa do zwolnienia z ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym 

stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek: 

- brak kompostownika przydomowego lub  
- nie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, lub  
- uniemożliwienie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji 

ze stanem faktycznym, przez upoważnionych pracowników urzędu . 
 

 

 
1 Uchwała NR XXXIV/231/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 grudnia 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Jesteś właścicielem nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ? 
 

Kompostujesz bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ? 

Segregujesz odpady w sposób selektywny ? 

ELEKTRONICZNIE   

po przez skrzynkę podawczą 

ePUAP, 

podpisaną profilem zaufanym  

lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym 

 

OSOBIŚCIE 

przychodząc do Wydziału 

Egzekucji i Windykacji Urzędu 

Miejskiego w Świebodzicach, 

ul. Żeromskiego 27 (pok. Nr 2) 

 

PAPIEROWO 

za pośrednictwem operatora 

pocztowego na adres Urzędu 

Miejskiego 

w Świebodzicach, Rynek 1, 

58-160 Świebodzice. 



 

 

Co dalej, jeżeli nastąpiła utrata prawa do zwolnienia z części opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i 

wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.2  

Czy kompostowniki podlegają kontroli? 

Tak, kompostowniki podlegają okresowej kontroli przez upoważnionych pracowników 

Urzędu Miejskiego.  

 

Wyjaśniamy pojęcia: 

- budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku.3  

- selektywne zbieranie odpadów - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany 

strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady 

charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami4  

Czyli segregujemy odpady na poszczególne frakcje tj. tworzywa sztuczne i metale, szkło, 

papier, bioodpady oraz odpady zmieszane.  

 
2 art. 6k ust. 4c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 
3 art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.] 
4 art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14.12.2021 r. o odpadach  [Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.] 


