
Projekt 
 
z dnia  12 grudnia 2022 r. Zatwierdzony przez 
......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LX/   /2022 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 21 grudnia 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 15ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022r. 
poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U.z 2022 r., poz. 1519), Rada Gminy Gniezno 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jedn. Dz. U.z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), w przypadku gdy środki pozyskane z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów o których mowa w ust. 2-2c, 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. 

Uchwała z dnia 29 września 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w roku 2022, zgodnie z tytułem dotyczyła tylko roku 2022. 

W tej sytuacji konieczne jest podjęcie uchwały o tożsamej treści na kolejny rok (i lata następne). 
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