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Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie od 6 września 2019 r. Gmina Rząśnia 

przystąpiła do prac związanych z wprowadzeniem zmian w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rząśnia’’. Przedmiotowe zmiany dotyczą również częściowego zwolnienia z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych.  

Proponowana wysokość częściowego zwolnienia wynosić będzie 1,00 zł miesięcznie od osoby 

zamieszkującej nieruchomość. Wyżej wymienione zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. 

W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tytułu kompostowania, właściciel nieruchomości nie zostanie 

wyposażony w pojemnik na BIO, firma odbierająca odpady nie będzie odbierała od tego właściciela 

nieruchomości odpadów BIO, a sam właściciel nie będzie mógł  ich przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Kompostowanie może odbywać się w gotowych kompostownikach ogrodowych, drewnianych 

kompostownikach lub wykończonych z płyt betonowych przygotowanych w sposób zapewniający dostęp 

powietrza do warstw kompostu, ewentualnie  może występować  formie pryzmy gdzie materiał biodegradowalny 

układa się warstwowo. 

Przygotowując się do postępowania przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia – dla 

właścicieli  nieruchomości  opracowana została ankieta, która pozwoli uzyskać informację dotyczącą liczby 

zainteresowanych osób (właścicieli) którzy deklarują zagospodarowanie bioodpadów we własnym zakresie 

(kompostowanie), od których nie będą odbierane BIO. Nie złożenie ankiety w wyznaczonym terminie 

zostanie potraktowane przez urząd jako deklaracja właściciela, który nadal jest zainteresowany 

posiadaniem pojemnika na bioodpady i odbiorem odpadów BIO – na dotychczasowych zasadach. 

Mieszkańcy proszeni są o wypełnienie ankiety w terminie do 9 października 2020 r. Ankietę można złożyć  do 

skrzynki pocztowej, która znajduje się na ścianie frontowej budynku Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 

98-332 Rząśnia, elektronicznie na adres email: ewelina.wojtal@rzasnia.pl oraz poprzez wypełnienie formularza 

na stronie internetowej www.rzasnia.pl/kompostowniki.  
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