
UCHWAŁA NR LXII/519/22 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 i 1834) oraz 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, 1648 i 2151), Rada Miejska 
w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVII/481/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 grudnia 
2021  r. w   sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z  dochodów własnych niepochodzących z   pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Postanawia się o    pokryciu w    roku 2021    części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z    dochodów własnych 
niepochodzących z   pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w wysokości do 363 700,00 zł, z uwagi, iż środki pozyskane 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające 
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6r ust. 2da znowelizowanej z dniem 23 września 2021 roku 
ustawy 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. 

Dodanie ust. 2da w art. 6r stanowi uszczegółowienie przepisów, gdyż zgodnie 
z  art.  6k ust. 2b, rada gminy, ustalając stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, może uwzględnić 
stopień, w jakim dochody ze środków własnych pozyskanych ze sprzedaży 
surowców wtórnych i   produktów przygotowanych do ponownego użycia 
pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Niemniej jednak, w obecnej sytuacji na rynku sprzedaży surowców wtórnych, 
gmina nie   ma możliwości pozyskania dochodów, tak, aby można było 
przeznaczyć je na system gospodarki odpadami. Zatem zasadne jest dopłacanie 
z    innych środków własnych do systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Po zakończeniu roku budżetowego dokonano analizy wykonania dochodów 
z  tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków 
poniesionych na utrzymanie całego systemu gospodarowania odpadami. Saldo 
systemu wyniosło -363.616,39 zł liczone w stosunku do wykonanych dochodów 
oraz -72.535,38 zł w stosunku do wysokości przypisu dochodów. 

Stąd też podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Dominik Michalak 
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