
UCHWAŁA NR XLIII/255/2022 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 29 listopada 2022 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. 1 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 6r ust. 2da z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Zbójno, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, 
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem 
prawnym:  

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku gdy 
środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rada gminy może postanowić, 
w drodze uchwały, o pokryciu tych kosztów z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej 
opłaty. 

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowymi na dzień 31.10.2022 r. dochody z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają poniesionych kosztów funkcjonowania systemu. 
Różnica ta wynosi ok. 75 tysięcy zł. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.  

Nie dotyczy. 
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