
                                                                                                                         PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA NR …………….. 

RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia ………………….2021 r. 

 

 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) Rada Gminy 

Marcinowice uchwala, co następuje:   

 

§ 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dziennik Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawą nowelizującą ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może postanowić, w drodze 

uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

przypadku gdy:  

1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na 

pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 

kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, lub  

2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od 

właścicieli nieruchomości.  

W sytuacji wystąpienia różnicy pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, gmina będzie miała możliwość pokrycia części kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości powstałej różnicy z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 


