
projekt  

UCHWAŁA NR XXXIV/210/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 15 grudnia 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 

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

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.2), Rada 

Gminy Bądkowo 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 Bądkowo.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXXIV/209/2021 

Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
1 Dz.U. z 2021 r., poz. 1834 
2 Dz.U. z 2020 r., poz. 2320; Dz.U. z 2021 r., poz. 1648 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z przepisami znowelizowanej 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. 

Analiza kosztów i dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi jednoznacznie wskazuje, że opłaty pobierane od mieszkańców nie pokrywają 

kosztów funkcjonowania tego systemu przez gminę.  

Realnie w roku 2021 gmina osiągnie dochody w wysokości około 774 tyś. złotych, natomiast 

analiza niezbędnych do poniesienia kosztów wskazuje, że wydatki osiągną poziom około  

1 079 tyś. złotych. Zatem dopłata wyniesie prawdopodobnie około 305 tyś. złotych. 

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające 

na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Bądkowo zatem koniecznym było zwiększenie w Budżecie Gminy środków na 

realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie mniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

  

  

  

  

  


