
 

 
 

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁAT 
Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW 

WYŁĄCZNIE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ 
 

 

Aby skorzystać ze zwolnienia 2 zł / osobę za kompostowanie bioodpadów  
w KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM, należy złożyć nową deklarację. 

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy deklarują posiadanie przydomowego 
kompostownika i kompostujący w nim wytwarzane bioodpady, premiowani będą zwolnieniem 
z opłaty, które w przeliczeniu wyniesie 2 zł od osoby. W takim przypadku, stawka od osoby, 
zamiast 15 zł, wyniesie: 13 zł.  

Ilość osób w rodzinie 

Nowa stawka 

W ZABUDOWIE 

JEDNORODZINNEJ 

bez skorzystania z ulgi 

Wysokość stawki 

W ZABUDOWIE 

JEDNORODZINNEJ po zwolnieniu 

z tyt. kompostownika 

1 osoba 15,00 zł/rodzinę 13,00 zł/rodzinę 

Rodziny 2 osobowe 30,00 zł/rodzinę 26,00 zł/rodzinę 

Rodziny 3 osobowe 45,00 zł/rodzinę 39,00 zł/rodzinę 

Rodziny 4 osobowe 60,00 zł/rodzinę 52,00 zł/rodzinę 

  Rodziny 5+ osobowe 60,00 zł/rodzinę 52,00 zł/rodzinę 

 

Aby od 1 stycznia 2021 skorzystać ze zwolnień z opłat, należy złożyć korektę deklaracji najpóźniej do 

10.02.2021 r.  Jeżeli deklaracja zostanie złożona później, ulgi zostaną naliczone od miesiąca po jej 

złożeniu (nie będą naliczone wstecz). 



 

Informacja o posiadaniu kompostownika będzie weryfikowana. 

Zgodnie z art.  10 ust. 2c  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

osoba, która korzysta z ulgi, a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne, podlega karze grzywny. 

Bioodpady można kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniku 

przydomowym 1: 

• zlokalizowanym w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości,  

• w sposób zapobiegający rozproszeniu się kompostowanych odpadów,  

• jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia oraz negatywnego oddziaływania na 

środowisko. 

 

Deklaracja posiadania kompostownika wiąże się ze zmianą postępowania z bioodpadami na 

nieruchomości 2: 

• nie otrzymamy pojemnika oraz worków na bioodpady, nie będą one odbierane z nieruchomości, 

• nadwyżki można oddać w punktach PSZOK (ul. Kociewska 37, ul. Dwernickiego 15-15A). 

• stwierdzenie braku kompostownika lub nie korzystania z niego, (jak również uniemożliwienie 

oględzin nieruchomości), powoduje utratę zniżki w opłacie; 

• ponowne skorzystanie ze zniżki, możliwe jest dopiero po 6 miesiącach; 

• kto wbrew informacji podanej w deklaracji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie 

kompostuje w nim bioodpadów, podlega karze grzywny. 

 

Przypomnijmy, że w domach jednorodzinnych dodatkowo można spotkać sytuację, w której 

korzystamy ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych 3: 

• Rodzina wielodzietna może zamiast stawki od osoby (15 zł), wybrać stawkę od rodziny (60 zł – 

bez względu na liczbę osób tworzących rodzinę wielodzietną) 4; 

• Przez rodzinę wielodzietną rozumie się: rodzinę składającą się z rodzica (rodziców) oraz co 

najmniej 3 dzieci, bez względu na ich wiek 5; 

• Do uzyskania zwolnienia w opłacie za odpady, nie jest wymagane posiadanie Karty Dużej 

Rodziny. Konieczne jest jedynie spełnienie definicji rodziny wielodzietnej – patrz wyżej; 

 
1 §6 uchwały Nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Miasta Toruń, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 312/19 Rady 
Miasta Torunia z 19 grudnia 2019 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 1260). 
2 §7 ust. 2 uchwały Nr 301/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
uchwałą nr 313/19 Rady Miasta Torunia z 19 grudnia 2019 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. 
poz. 1261) 
3 Zgodnie z §3 ust. 2 uchwały nr 447 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat. 
4 Zgodnie z §3 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 447 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat. 
5 Zgodnie z Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 



 

• Jako członków rodziny wielodzietnej nie uznaje się: dziadka, babcię, wnuka, wnuczkę, siostrę, 

brata, ciocię, wujka, siostrzeńca, bratanicę, itp.; 

• W deklaracji, na potrzeby wyliczenia miesięcznej opłaty, ujmuje się osobno:  

o rodziny wielodzietne (stawka 60 zł od rodziny)  

oraz osobno:  

o pozostałe osoby (stawka 15 zł od osoby). 

 

SYTUACJA, W KTÓREJ KORZYSTAMY Z OBU DOSTĘPNYCH ZWOLNIEŃ W DOMU JEDNORODZINNYM 

Rodziny wielodzietne używające przydomowego kompostownika w zabudowie jednorodzinnej: 

• korzystają jednocześnie ze zwolnienia w opłacie, z obydwu tytułów wskazanych i szczegółowo 

opisanych powyżej; 

• rodzina wielodzietna może zamiast stawki od osoby (13 zł), wybrać stawkę od rodziny (52 zł – 

bez względu na liczbę osób tworzących rodzinę wielodzietną); 

• w deklaracji, na potrzeby wyliczenia miesięcznej opłaty, ujmuje się osobno:  

o rodziny wielodzietne (stawka 52 zł od rodziny)  

oraz osobno:  

o pozostałe osoby (stawka 13 zł od osoby). 

 

PRZYKŁADY WYLICZENIA OPŁATY ZE ZWOLNIENIEM ZA KOMPOSTOWANIE 

➢ Przykład nr 1:  

• korzystamy z kompostownika  

• mieszkają: 3 osoby: 

o 0 rodzin wielodzietnych, 

o 3 osoby pozostałe, 

• Opłata miesięczna: 

o 0 x 52 zł + 3 x 13 zł = 39 zł. 

 

➢ Przykład nr 2:  

• brak kompostownika  

• mieszka: 7 osób: 

o 1 rodzina wielodzietna (7 osób), 

o 0 osób pozostałych, 

• Opłata miesięczna: 

o 1 x 60 zł + 0 x 15 zł = 60 zł. 

 

➢ Przykład nr 3:  

• korzystamy z kompostownika  

• mieszka: 8 osób: 

o 1 rodzina wielodzietna (6 osób), 

o 2 osoby pozostałe (np. babcia i dziadek), 

• Opłata miesięczna: 

o 1 x 52 zł + 2 x 13 zł = 78 zł. 


