
UCHWAŁA XXXV/235/2021 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Godziesze Wielkie 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, sposobu jej świadczenia oraz wysokości ceny za tą usługę 

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. 4 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. 1. Określa się dodatkowy rodzaj usługi świadczonej przez Gminę Godziesze Wielkie 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów wywóz dodatkowego pojemnika/pojemników, w przypadku zwiększenia ilości 

produkowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, powyżej pojemności posiadanego na wyposażeniu pojemnika (240l), dostarczonego 

przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów. 

2. Ustala się cenę za dodatkową usługę, o której mowa w ust.1 za pojemnik 240l w wysokości 

25,00 zł brutto w tym 23,15 zł netto + 8% VAT. 

3. Warunkiem świadczenia dodatkowej usługi, o której mowa w ust.1  jest: 

1) objęcie nieruchomości, systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Gminę 

Godziesze Wielkie, 

2) złożenie wniosku o świadczenie dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, 

3) wyposażenie nieruchomości w dodatkowy pojemnik na odpady „BIO” przez przedsiębiorcę 

świadczącego usługę odbioru odpadów w imieniu Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie oraz  rozplakatowanie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i we wsiach sołeckich. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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       Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXV/235/2021 

Rady Gminy Godziesze Wielkie 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

Zgodnie z art.6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) rada gminy może określić, 

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych 

przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 
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