
UCHWAŁA XXXVIII/265/2022 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub 

worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

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 2022r.,  poz. 559), art. 6k ust.1 pkt 2, ust.2, ust.2a pkt. 5 i ust.3 oraz 

art. 6j ust. 3 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. Ustala się miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiącą 

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi 

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady: 

1. za odpady komunalne zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 120l –  24,00 zł 

2) za pojemnik o pojemności 240l –  48,00 zł 

3) za pojemnik o pojemności 340l –  68,00 zł 

4) za pojemnik o pojemności 660l –  132,00 zł 

5) za pojemnik o pojemności 1100l –  220,00 zł 

6) za worek o pojemności 120l – 24,00 zł 

2. za odpady komunalne jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 120l –  72,00 zł 

2) za pojemnik o pojemności 240l –  144,00 zł 

3) za pojemnik o pojemności 340l –  204,00 zł 

4) za pojemnik o pojemności 660l –  396,00 zł 
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5) za pojemnik o pojemności 1100l –  660,00 zł 

6) za worek o pojemności 120l – 72,00 zł 

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi 

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynika ze 

złożonej deklaracji. 

2. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała. 

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

§ 5. Tracą moc: 

1) uchwała nr XX/149/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek 

o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 6195), 

2) uchwała nr XXX/209/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XX/149/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2020r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub 

worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 5356). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/265/2022 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE  

z dnia 25 marca 2022 r.  

Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt 2, ust 2, ust.2a pkt.5 i ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)  rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, 

przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określi stawki 

opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

W związku z  art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy - prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1648) dotychczasowa uchwała podjęta na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022r. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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