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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/386/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021 r. 
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 3 ust. 2d i art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 
ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje: 

§ 1.  

W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice” stanowiącym 
załącznik do uchwały nr XXXV/386/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021 r. sprawie 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice” wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Właściciele nieruchomości podając w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz informację 
o korzystaniu ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
kompostują we własnym zakresie bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych położonych na terenie własnych nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi”.; 

2) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady 
właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 3a.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

Zamiana uchwały wnika z nowych uregulowań prawnych wprowadzonych w życie w związku ze 
zmianą  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegają m.in. na dodaniu 
art. 3 ust. 2d, w którym doprecyzowano obowiązki gminy w zakresie odbierania bioodpadów 
w gminie. Zgodnie z tym art. gmina może podjąć decyzję o nieodbieraniu bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem 
mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oraz korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Gmina może zatem nie odbierać bioodpadów od właścicieli nieruchomości, gdy łącznie zostaną 
spełnione trzy warunki: 

1. właściciel nieruchomości zdeklaruje kompostowanie wytworzonych bioodpadów, 

2. Rada gminy zwolni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

3. Rada gminny podejmie decyzję o zwolnieniu z obowiązku posiadania pojemnika lub worka do 
zbierania odpadów, 

Zgodnie z art. 4 ust. 2a pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy może 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określić wymagania dotyczące 
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych oraz zwolnić w całości lub części z obowiązku posiadania 
pojemnika lub worka na bioodpady. 

Zwolnienie obejmuje właścicieli nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem 
mieszkalnym korzystających ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, którzy podali w deklaracji informacje dotyczące posiadanego kompostownika 
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

Zmiana regulaminu wynika zatem wprost z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Ustawowe warunki zostały spełnione w niniejszym regulaminie, stąd gmina 
może nie zapewnić odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. 
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