Projekt
z dnia..............................
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GODÓW
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Godów z dnia 30 marca 2020r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a-d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 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 o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego
Rada Gminy Godów uchwala:
§ 1. W uchwale nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Godów z dnia 30 marca 2020r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następującą zmianę:
1. § 2. otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda wytworzona ilość odpadów
komunalnych zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za wyjątkiem
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w ilości do 0,5 Mg na jedną posesję zamieszkałą w ciągu roku kalendarzowego."
2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022r.
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest
podyktowane zmianą regulacji ustawowych dotyczących ograniczania ilości odbieranych bioodpadów. W
obecnym stanie prawnym nie mozna limitować ilości odbieranych bioodpadów.
W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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