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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GODÓW 

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

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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. 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 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji 

Rada Gminy Godów uchwala: 

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat (brutto) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Godów:  

1)za odbiór odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny  - 500,00 zł.za 1 m3, 

2)za odbiór odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 
300,00 zł. za 1 m3, 

3) za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
w wysokości 50,00 zł za m3. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Godów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godów za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny a jej obowiązek podjęcia wynika z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która stanowi, że Rada Gminy w drodze uchwały określi górne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy.

W zwiazku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

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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