
U C H W A Ł A nr 304/XLI/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021roku 

 

w sprawie pokrycia części kosztów  gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów  

                 własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami  

                 komunalnymi. 

 

Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości      

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372          

z późn. zm.)  Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na 

fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku 

gminy obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 przywołanej ustawy Rada Gminy w drodze uchwały określa stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkałych nieruchomość oraz stawki opłaty. 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są nie wystarczająca na pokrycie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz koniecznością zapewnienia ciągłości obioru odpadów komunalnych           

z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gostynina niezbędne jest dopłacenie 

różnicy między dochodami osiągniętymi z opłaty za gospodarowanie odpadami                        

a rzeczywistymi kosztami funkcjonowania systemu odpadowego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 

 
 


