
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się o pokryciu 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 gospodarowanie 
odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 888 ze zm.), który wszedł w życie 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: 

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.” 

Wejście w życie art. 6r ust. 2da wspomnianej ustawy sankcjonuje odstępstwo od 
pierwotnie przyjętego założenia o bilansowaniu się systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Zarazem oznacza to, że w sytuacji, gdy uchwalone stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnym nie są wystarczające i zachodzi konieczność pokrycia kosztów z dochodu 
własnego gminy rada gminy na obowiązek przyjąć odpowiednią uchwałę. 

Jednocześnie, zgodnie z Komunikatem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z 
29 października 2021, uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi podejmowane przez rady gmin na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nie są aktami prawa miejscowego, a zatem – biorąc pod uwagę 
treść art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.) – nie podlegają ogłoszeniu w dzienniku 
urzędowym województwa  
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