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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

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

komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 2da  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i poz. 1648), Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się w 2021 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

2. Ze środków niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pokrywa się różnicę między dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pobieranymi od właścicieli nieruchomości a kosztami funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi jakie ponosi Gmina Miasto Kołobrzeg w roku 2021. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydent Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z nowelizacją z dnia 11 sierpnia 2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały może

postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z pozostałych

dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi mając na uwadze dwa względy:

1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są

niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

komunalnymi,

2) celem obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od

właścicieli nieruchomości.

Gmina Miasto Kołobrzeg po analizach uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości oraz

ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami stwierdza, że dochody w

roku 2021 nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu jakie ponosi gmina. Proponuje się

podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z którą gmina pokryje część kosztów wynikających z

różnicy między dochodami z opłaty a kosztami funkcjonowania systemu z dochodów własnych

gminy.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 811C714D-ECAB-4537-B46C-3DC014B18A79. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

