
UCHWAŁA NR LVII/329/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 lutego 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. 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 z późn. zm.), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się o pokryciu w 2022 r. z dochodów własnych Gminy Świebodzice niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi w wysokości 2.424.924,00 złotych, nie znajdującej pokrycia w opłatach za gospodarowanie 
tymi odpadami. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/329/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 W dniu 23 września 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) umożliwiająca 
pokrycie 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 na pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, więc również w związku 
z faktem obowiązywania na terenie Gminy Świebodzice stawki uniemożliwiającej samobilansowanie 
się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwała nr L/306/2021 Rady Miejskiej z dnia 
4 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, ustanawia 
stawki, które nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Kwotę dopłaty w wysokości 2.424.924,00 zł ustalono na podstawie projektu budżetu Gminy 
Świebodzice na rok 2022. 

Wobec powyższego, podjęcie projektowanej uchwały jest zasadne i konieczne. 
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