
UCHWAŁA XXXIII/226/2021 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

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) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana przez właścicieli 

nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe,  

w terminach: 

1) za styczeń, luty, marzec – do 15 marca danego roku, 

2) za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca danego roku, 

3) za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września danego roku, 

4) za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia danego roku. 

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się: 

1) z dołu – za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, 

2) z góry – za miesiące: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w Urzędzie Gminy Godziesze 

Wielkie w PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Kaliszu – Agencja Godziesze Wielkie, przelewem 

na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie poprzez 

indywidualne wirtualne rachunki bankowe przydzielone każdemu właścicielowi nieruchomości lub 

u inkasentów. 

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

§ 4. Traci moc uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lutego 2019 roku 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 7 marca 2019 r., 

poz. 2658). 
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§ 5. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. 

3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Godziesze Wielkie oraz sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Godziesze Wielkie oraz u sołtysów. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXIII/226/2021 

Rady Gminy Godziesze Wielkie 

z dnia 28 października 2021 r. 

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

w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) rada gminy określa, biorąc pod uwagę warunki 

miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza 

się z dołu czy z góry. 

Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.  
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