
UCHWAŁA XXXVII/252/2022 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/126/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 

2020 r. 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, ust.3, 

ust. 3a, 3b 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 2020 r. 

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), zmienionej 

uchwałą Nr 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 2020 r. 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 2021 roku poz. 9025), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§4. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane 

będą z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami 

wielolokalowymi oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne (włączonych do gminnego systemu odbioru odpadów na podstawie odrębnej 
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uchwały) w miesiącach od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie. 

W pozostałych miesiącach odbiór odbywał się będzie co najmniej raz na miesiąc.” 

2) §5 ust.1 otrzymuje brzmienie: "§ 5. 1. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów odbierane będą z nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami wielolokalowymi oraz z nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (włączonych do gminnego systemu 

odbioru odpadów na podstawie odrębnej uchwały) w miesiącach od kwietnia do października co 

najmniej raz na dwa tygodnie. W pozostałych miesiącach odbiór odbywał się będzie co najmniej 

raz na miesiąc.” 

3) w §9 ust.1: 

a) pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

gmina@godzieszewielkie.pl;" 

b) pkt. 5 otrzymuje brzmienie: "5) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie 

www.godzieszewielkie.pl;" 

4) w załączniku do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w Saczynie Gmina Godziesze Wielkie stanowiącym Klauzule informacyjną w przedmiocie 

ochrony danych osobowych wyrazy "b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na 

stronie: http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/bip/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html    " 

zastępuje się wyrazami " b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie 

www.godzieszewielkie.pl" 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  XXXVII/252/2022 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

Zgodnie z art. 6r ust.3 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 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. 

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione z uwagi na zmianę częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz zmianę 

adresu poczty elektronicznej i strony internetowej Gminy Godziesze Wielkie.  
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