
UCHWAŁA NR XXX/208/2021 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/148/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 

2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki  takiej opłaty 

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt.1, ust. 2, 

ust. 2a pkt.1, ust.3 oraz art. 6j ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/148/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2020r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 roku poz. 6194) § 3. 

otrzymuje brzmienie:  

„§ 3.  Ustala się miesięczną stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości:  

1) 28,00 zł od mieszkańca – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;  

2) 56,00 zł od mieszkańca - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny.”. 

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

§ 3. 1.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2021r. 
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3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie oraz  rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie i we wsiach sołeckich.  

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr XXX/208/2021 

Rady Gminy Godziesze Wielkie 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

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

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

miejscowego dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2, ustali stawkę takiej opłaty za odpady komunalne 

zbierane i odbierane selektywnie oraz określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) z wpływów z pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

    2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

    3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

    4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Wysokość stawek ustalono po analizie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Gminie oraz wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych spowodowanych zwiększoną ilością odbieranych  odpadów. 

Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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