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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 23 grudnia 2022 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079, 1561) oraz 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r.poz. 1297, 1549) - Rada Miejska w Głogówku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. 
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 burmistrzowi Głogówka . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  
Miejskiego  w Głogówku oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, w przypadku gdy 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 art.6r, ust. 2-2c, 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 2022 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z tym należało podjąć 
niniejszą uchwałę. 
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