
UCHWAŁA XXXV/234/2021 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/126/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 

30 marca 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art.6r ust. 2a, ust3, 

ust. 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kaliszu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVI/126/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 

Gminy Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 roku poz. 3104), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W §2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych, 

w ramach uiszczonej opłaty, dostarcza właścicielom nieruchomości, podmiot z którym Gmina 

zawarła umowę na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów: 

1) worki niebieskie o pojemności 120l z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier”; 

2) worki żółte o pojemności 120l z przeznaczeniem na  odpady z metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczone napisem "Metale 

i tworzywa sztuczne"; 
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3) pojemnik zielony o pojemności 120l z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła, oznaczony napisem "Szkło"; 

4) pojemnik brązowy o pojemności 240l z przeznaczeniem na  odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczony napisem "Bio"; 

5) pojemnik/worek z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zgodnie 

z wytycznymi określonymi Rozdziale 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Godziesze Wielkie.” 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z nieruchomości zamieszkałej, nie mieszczące się 

w pojemniku określonym w §2 ust.1 pkt. 4) mogą być: 

1) zagospodarowane w przydomowym kompostowniku; 

2) dostarczone przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

3) odebrane z nieruchomości w zamian za dodatkową opłatę (cenę) ponoszoną przez właściciela 

nieruchomości zgodnie z odrębną uchwałą." 

c) dodaje się ust.4 w brzmieniu: "4. Odpady ze szkła selektywnie zbierane nie mieszczące się 

w pojemniku określonym w §2 ust.1 pkt. 3) pochodzące z nieruchomości zamieszkałej mogą 

być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych." 

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5.Odpady gromadzone w workach z napisem „Papier" i „Metale 

i tworzywa sztuczne" odebrane zostaną z nieruchomości zamieszkałej w każdej ilości, jeżeli 

worki opatrzone są logo firmy świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych w imieniu 

Gminy Godziesze Wielkie." 

2) W §9 ust.1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1) ustnie w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie 

pracownikowi ds. gospodarki odpadami;" 

3) W pkt.2 załącznika do uchwały Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 

30 marca 2020r. stanowiącym Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Saczynie Gmina Godziesze Wielkie wyrazy "Saczyn 108" zastępuje się 

wyrazami "Saczyn 100". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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       Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXV/234/2021 

Rady Gminy Godziesze Wielkie 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

Zgodnie z art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach rada gminy określa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, 

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowej usługi w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
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