
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2020.BU 
WÓJTA GMINY GODÓW 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektów uchwał w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 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; w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, 
którzy pozbywają się z terenu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Godów. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji (Dz.U. z 2019, poz. 688) 

zarządzam: 

§ 1. Podjęcie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie: 

᠆ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

᠆ 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 

᠆ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się z terenu nieczystości 
ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Godów 

§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji wyznaczam na okres od dnia 10 czerwca 2020 r. do 17 czerwca  
2020r. 

§ 3. Konsultacje będą miały formę zamieszczenia na okres 7 dni na oficjalnej stronie Urzędu Gminy 
Godów www.godow.pl   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów. 

§ 4. Uwagi do projektów uchwał można składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Formularz do zgłaszania uwag/opinii do projektu uchwały:   

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

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 
 
 

 
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 

 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej / status zgłaszającego w organizacji 

 
Dane teleadresowe ( adres do korespondencji, telefon, e-mail ) 

Uwagi do projektu uchwały w sprawie:  

-  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

Paragraf uchwały ( proszę szczegółowo wskazać ustęp 
i punkt/literę ) 

Uzasadnienie 

Paragraf 1  

Paragraf 2  

Paragraf 3  

Paragraf 4  

Paragraf 5  

Paragraf 6  

Inne propozycje  

 
Data i podpis osoby zgłaszającej propozycję 
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Formularz do zgłaszania uwag/opinii do projektu uchwały:   

- 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 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 
 
 

 
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 

 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej / status zgłaszającego w organizacji 

 
Dane teleadresowe ( adres do korespondencji, telefon, e-mail ) 

Uwagi do projektu uchwały 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 

Paragraf uchwały ( proszę szczegółowo wskazać ustęp 
i punkt/literę ) 

Uzasadnienie 

Paragraf 1  

Paragraf 2  

Paragraf 3  

Paragraf 4  

Paragraf 5  

Inne propozycje  

 
Data i podpis osoby zgłaszającej propozycję 
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Formularz do zgłaszania uwag/opinii do projektu uchwały:   

- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieczystości 
ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz Gminy Godów. 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 
 
 

 
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 

 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej / status zgłaszającego w organizacji 

 
Dane teleadresowe ( adres do korespondencji, telefon, e-mail ) 

Uwagi do projektu uchwały w sprawie:  

-   ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieczystości ciekłych 
oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
Gminy Godów. 

Paragraf uchwały ( proszę szczegółowo wskazać ustęp 
i punkt/literę ) 

Uzasadnienie 

Paragraf 1  

Paragraf 2  

Paragraf 3  

Paragraf 4  

Inne propozycje  

 
Data i podpis osoby zgłaszającej propozycję 

Id: 4BBF26C3-4D7D-4D0A-8FCB-512FBAAEE685. Podpisany Strona 3




