
UCHWAŁA NR XLVI.299.22 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 17 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 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się o pokryciu w roku 2022 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 zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Katarzyna Klimek 

 



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), który wszedł w życie z dniem 23 września 2021 r. „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: środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające 
do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; lub celem jest 
obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości.”. 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, „w obecnej sytuacji na rynku sprzedaży surowców wtórnych, 
dochody pozyskiwane przez gminy nie dają możliwości pozyskania odpowiednio wysokich dochodów, aby 
można było przeznaczyć je na system gospodarki odpadami. - Zatem zasadne jest umożliwienie gminom 
dopłacania z innych środków własnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.  

Po analizie wymiaru opłaty za gospodarowanie, dochodów z tytułu tej opłaty oraz zaległości w tej opłacie 
w konfrontacji z kosztami i wydatkami, szacuje się, iż uzyskane dochody nie zrównoważą koniecznych do 
poniesienia wydatków. Wobec powyższego, porównując dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie oraz 
prognozowane wydatki szacuje się, że powstanie w systemie deficyt. W takim stanie rzeczy, aby pokryć część 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy, zasadne jest podjęcie 
uchwały, o której mowa w art. 6r ust. 2da pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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