
UCHWAŁA NR XLVI/287/2021 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 17 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; poz. 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; poz. 1648, poz. 2320),Rada Gminy w Będzinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z różnicy 
powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w roku 2021. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami system gospodarki odpadami w gminach powinien się 
samofinansować. Oznacza to, że wysokość opłaty śmieciowej powinna być tak skalkulowana, aby wpływy 
z niej pokrywały wszystkie koszty systemu. Aby uzyskać taki stopień bilansowania dochodów i wydatków 
systemu, gmina powinna w odpowiedni sposób skalkulować wysokość opłaty. Przyjmując stawki należy 
dokonać rzetelnej i wnikliwej analizy jej wysokości, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty 
związane z  funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. W sytuacji, gdy będzie 
niedobór środków z opłaty wnoszonej przez mieszkańców, powstałą różnicę należy pokryć z innych 
środków budżetowych. Działanie takie jest konieczne, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do powstania 
zobowiązań wymagalnych i dodatkowych kosztów związanych np. z odsetkami za zwłokę w regulowaniu 
zobowiązań. 

Zgodnie z  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888, z późn. zm.) 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. 
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