
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w przypadku nieruchomości zamieszkałej, powstaje za każdy miesiąc,  
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłata nie jest 
uzależniona od tego czy w danym miesiącu odpady zostały odebrane czy nie.    

 

Na terenie Gminy Godziesze Wielkie opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość  
i stawki opłaty, które aktualnie wynoszą:   

 12,00 zł od osoby na miesiąc  – (brak segregacji odpadów) 

 7,00 zł od osoby na miesiąc -(segregacja odpadów)  
 
 
 

Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
następuje przez samowymiar, w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. 
Opłatę tą należy więc uiszczać bez dodatkowego wezwania (urząd gminy nie wystawia 
faktur, nakazów ani innych dokumentów określających wysokość opłaty). 

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklaracje w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, natomiast 
w przypadku zmiany liczby mieszkańców właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

Terminy płatności: 
 

1. do 10 lipca danego roku - (za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień);  
2. do 10 października danego roku - (za miesiące październik, listopad i grudzień);    
3. do 10 lutego danego roku - (za miesiące styczeń, luty i marzec);  
4. do 10 kwietnia danego roku – (za miesiące kwiecień, maj i czerwiec).  

 

Sposób uiszczania opłaty: 
 

- PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Kaliszu- Agencja Godziesze Wielkie,  
- przelewem na indywidualne konto bankowe,  
- u inkasentów (sołtysi poszczególnych wsi oprócz sołectwa Wolica i Krzemionka).  
 

                                               Józef Podłużny 
                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie  

 
 

 
 

 

                    Poradnik dla  

            Mieszkańców Gminy 

 
 

         Jak prawidłowo segregować  

                odpady komunalne?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi można 
uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, na stronie internetowej 
www.godzieszewielkie.pl,w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi” lub pod 
numerem telefonu 62 76 11 089 wew. 20. 

 
 

http://www.godzieszewielkie.pl/


              ODPADY SUCHE  (żółty worek) 
 

TAK: papier i tektura np. opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, 

zeszyty, czasopisma, worki, kartony i tektura, torebki papierowe, papier 
pakowy, katalogi, prospekty i foldery, papier szkolny i biurowy itp.; 
tworzywa sztuczne np. zgniecione butelki po napojach, nakrętki  
z butelek, opakowania po żywności (jogurtach, serkach), opakowania po 
środkach czystości, opakowania ze styropianu, plastikowe torebki, 
reklamówki, kartoniki po mleku i napojach itp.; 

metale np. puszki po napojach i konserwach, kapsle i inne drobne elementy metalowe itp.; 
 

NIE: papier powlekany folią i kalką, tłusty i zabrudzony, pieluchy i  inne artykuły higieniczne, 

worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, opakowania  
z zawartością, butelki po olejach spożywczych i samochodowych, puszki po farbach, baterie, 
opakowania po aerozolach, opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, 
zabawki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, lekarstwa, strzykawki i materiały medyczne itp.  
 

 
SZKŁO OPAKOWANIOWE (zielony worek) 

 

TAK: szklane opakowania np. butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach 

alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach i inne opakowania szklane; 
 

NIE: termometry, żarówki i świetlówki, reflektory, szkło stołowe, zbrojone i żaroodporne, 

ekrany i lampy telewizyjne, lustra, szyby samochodowe i okienne, porcelana, ceramika  
i doniczki, znicze z zawartością wosku, nieopróżnione opakowania po lekach, olejach itp.  
 

 
BIOODPADY I ODPADY ZIELONE (brązowy worek) 

(o ile nie zobowiązaliśmy się do kompostowania na nieruchomości) 
 

TAK: części roślin z ogrodu np. liście, trawa, kwiaty i pozostałości roślin, przycięte części 

drzew i krzewów, trociny i kora drzew, owoce i warzywa itp. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ODPADY ZMIESZANE  (POJEMNIK) 
 

TAK: wrzucamy wszystko to, czego nie możemy wrzucić do żółtego, 

zielonego i brązowego worka ani do kompostownika, czego nie musimy 
oddać do punktu selektywnej zbiórki np. worki z odkurzaczy, sznurki  
i wstążki, artykuły higieniczne (np. waciki, patyczki, pieluchy), lustra, szkło 
zbrojone, ceramika, niedopałki papierosów, zmiotki (śmieci), zimny 
popiół, odpady kuchenne np. kości, resztki mięsa i ryb itp. 
 

NIE:  odpady niebezpieczne, leki, farby, oleje silnikowe i ich opakowania, 

opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektroniczny, 
sprzęt AGD i RTV, trawa i inne odpady ulegające biodegradacji. 

 
ODPADY PROBLEMATYCZNE (PSZOK) 

(jeżeli jest to możliwe należy je gromadzić w workach) 
 

Odpady niebezpieczne: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, 
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, 
pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, 
środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, skażone opatrunki, 
strzykawki, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy video, kasety 
magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące itp. 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: np.  nieużywane lub zepsute pralki, lodówki, 
telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, komputery itp.  
 

Odpady wielkogabarytowe: meble, rowery, stare szafy, tapczany, fotele, krzesła, dywany, 
wózki dziecięce, materace itp. 
 

Odpady budowlane i remontowe- odpady z budowy i remontów prowadzonych we 

własnym zakresie, np. gruz betonowy, gruz ceglany, materiały i elementy ceramiczne, 
usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (odbiór do 100 kg jednorazowo z nieruchomości) 
 

Zużyte opony samochodowe itp.  
 
 

 
Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem!  

Warto więc pomyśleć o ochronie środowiska, w którym żyjemy. 
Selektywna zbiórka odpadów to podstawowy krok do odzysku i recyklingu. 

Segregacja śmieci się opłaca! Pamiętajmy, że prawidłowo prowadzona segregacja 
odpadów komunalnych obniża koszty ponoszone za zagospodarowanie odpadów 

a tym samym pozwala na utrzymanie bardzo niskich opłat pobieranych od 
mieszkańców. 


