
 
 

UCHWAŁA NR XL/353/2022 
RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM 

z dnia 19 maja 2022 r. 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz 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, z późn. zm.) - Rada Miejska w Opolu Lubelskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi kwotę 1,00 zł podlegającą odliczeniu od miesięcznej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca danej nieruchomości. 

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej informację o posiadanym kompostowniku. 

4. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył przedmiotową deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Utrata zwolnienia następuje w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości: 

1) nie posiada kompostownika przydomowego; 

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
określone są w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opole 
Lubelskie. 

2. Właściciel nieruchomości zostanie poinformowany w drodze decyzji o utracie prawa do zwolnienia, 
o którym mowa w § 1 ust. 1. Utrata ta nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie 
przesłanek określonych w § 2 ust. 1. 

3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa § 1 w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. 
Warunkiem niezbędnym do ponownego skorzystania ze zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 r. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opolu Lubelskim 

 
 

Dariusz Stachowicz 
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