
      Godzianów, 2 stycznia 2023 r. 

Gmina Godzianów, 

ul. Klonowa 5 

96-126 Godzianów 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.), Wójt Gminy Godzianów zawiadamia, 

że Rada Gminy Godzianów uchwałą Nr XLVIII/296/22 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 grudnia 

2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli, na których zamieszkują mieszkańcy i stawki tej opłaty na terenie 

Gminy Godzianów, dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Od dnia 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi: 

1) 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za 

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

 2) 20,00% zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 

 3) 48,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny. 

Od dnia 1 stycznia 2022 r. stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, 

ośrodki zdrowia itp.) pozostają bez zmian i przedstawia je poniższa tabela:  

Lp. Pojemność pojemnika Zbiórka selektywna – 

stawka miesięczna 

Zbiórka nieselektywna – 

stawka miesięczna 

1 120 l 24,94 zł 49,88 zł 

2 240 l 49,89 zł 99,78 zł 

3 1100 l 228,61 zł 457,22 zł 

4 Worek 120 l 24,94 zł 49,88 zł 

 

 



Ryczałtowa stawka opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych w sposób 
selektywny od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w wysokości 191,00 zł 
za rok. 

Podwyższoną opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny od nieruchomości ,na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w wysokości 382,00 zł 
za rok. 

1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy 

właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji 

i stanowi iloczyn liczby osób lub pojemników podanych w deklaracji oraz nowej stawki 

opłaty. 

3. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej 

deklaracji przez właściciela nieruchomości. 

4. Opłatę należy wpłacać na swój indywidualny numer konta bankowego do Urzędu 

Gminy w Godzianowie w terminach do 31 marca danego roku za I kwartał, do 30 

czerwca danego roku za II kwartał, do 30 września danego roku za III kwartał, do 30 

grudnia danego roku za IV kwartał. 

5. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana 

decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

PRZYPOMINAMY 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ 

na ustalenie opłaty – zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, 

zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości. 

2. Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2022 poz. 2519 z późn. zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

3. Stawka w dużej mierze uzależniona jest od ilości odpadów wyprodukowanej przez każdego 

z nas! Dokonujmy mądrych zakupów w rozsądnych ilościach. W ten sposób zadbamy też o 



środowisko.  W miarę możliwości unikajmy dużej ilości opakowań, kartonów. Jeżeli to możliwe 

zagospodarujmy gruz i inne ciężkie odpady. To one głównie tworzą tonaż.  Dlatego prawidłowa 

segregacja odpadów tak bardzo wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych. 

Zapraszamy również do odwiedzenia dedykowanego serwisu internetowego Ministerstwa 

Środowiska gdzie opublikowano dodatkowe informacje i materiały do zapoznania: 

http://naszesmieci.mos.gov.pl 

 

Wójt Gminy  

     /-/ ANDRZEJ MOZGA 

 

 

http://naszesmieci.mos.gov.pl/

