
UCHWAŁA NR XLV/332/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 16 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. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 6r. ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r.                           
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), Rada Gminy 
Żelazków uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
gminy, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XLV/332/2022
RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 16.11.2022 r.

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

W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Jednakże zgodnie z art. 6 ust. 2 da ww. ustawy dopuszcza się (w drodze uchwały) możliwość
pokrycia 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 powyżej, lub
2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli
nieruchomości.

Z uwagi na fakt, iż środki pozyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie
Żelazków są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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