
Informacja o kontroli mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski  

w zakresie dotyczącym kompostowników  

 

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego 
rozpoczynają kontrole w zakresie przydomowych kompostowników na terenie Gminy 
Sędziszów Małopolski. Celem weryfikacji jest sprawdzenie faktycznego ich posiadania  
i prawidłowego kompostowania w nim bioodpadów.  
Kontrole dotyczyć będą wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika  
i korzystają z ulgi w opłatach za zagospodarowanie odpadów komunalnych.  
Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego  
w Sędziszowie Małopolskim w godzinach pracy urzędu. Właściciele nieruchomości mają 
obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli pracownicy wykonywać będą 
dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. 
Właścicielowi nieruchomości, korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania 
bioodpadów, a który: 
✓ nie posiada przydomowego kompostownika, lub 
✓ nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, lub 
✓ uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonania oględzin nieruchomości, 
na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego stwierdza w drodze decyzji utratę 
prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w 
przesłanek. 
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dot. kompostowania bioodpadów, 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. 
Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się: 
• w gotowych kompostownikach ogrodowych, 
• w kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych tak, aby zapewnić dostęp 

powietrza do warstw kompostu np. z palet czy desek, 
• w formie pryzmy. 
Nie można na kompostownik wykorzystywać wybetonowanej płyty. Z zasadami prawidło-
wego kompostowania można się zapoznać m. innymi na stronie Ministerstwa Klimatu  
i Środowiska w zakładce ,,Nasze śmieci’’. 
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