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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GODÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy 

Godów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

Na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, 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.), w związku 
z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz  po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 

Rada Gminy Godów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się ̨ w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 1,50 zł od stawki obowiązującej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym 
mowa w § 1 jest złożenie przez właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w której właściciel nieruchomości 
deklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i w którym są kompostowane bioodpady stanowiące 
odpady komunalne. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2020r.
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała określa warunki zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze
uchwały, zwalnia z części opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiace odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, ustalono w wysokości 1,50 zł. od osoby zamieszkałej
w ciągu miesiąca.

KARTA INFORMACYJNA

Osoba
merytorycznie
odpowiedzialna
za przygotowanie

aktu

data i podpis

Radca Prawny

data i podpis

Skarbnik Gminy

data i podpis

Zastępca Wójta

data i podpis

Sekretarz Gminy

data i podpis

Akceptacja
Kierownika
Referatu

data i podpis

Wpłynęło
do biura rady

Skierowano da zaopiniowania na
posiedzenia Komisji

Wynik głosowania

data i podpis

□ Edukacji, Kultury i Zdrowia za
przeciw
wstrzymujących się

□ Mienia Komunalnego,
Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego

za
przeciw
wstrzymujących się

□ Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu

za
przeciw
wstrzymujących się
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