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UCHWAŁA NR XL/259/2022 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/214/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 4a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 906), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie Rada Miejska 

w Golinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Golina, stanowiącym 

załącznik do uchwały nr XXXIV/214/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

z 30 sierpnia 2021 r. poz. 6589) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz odpady zmieszane należy 

zbierać i odbierać z pojemnika, w który właściciel nieruchomości powinien wyposażyć się 

we własnym zakresie”. 

2. § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmie kompostowej 

lub w odpowiednio przystosowanym, wentylowanym pojemniku, zapewniającym tworzenie 

kompostu. W przypadku prowadzenia kompostownika na nieruchomości zabudowanej 

budynkiem jednorodzinnym oraz gromadzenia w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, właściciel zwolniony jest z obowiązku wyposażenia nieruchomości 

w pojemnik do ich zbierania”. 

3. § 5 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

„na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady gromadzone są do worków/pojemników 

o wskazanej kolorystyce: 

- niebieski worek z oznaczonym napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier tj. papier 

i tekturę oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury i tekturę; 

- zielony worek z oznaczonym napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło tj. odpady ze 

szkła, w tym również opakowania szklane; 

- żółty worek z oznaczonym opisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na 

metale i tworzywa sztuczne tj. metale i opakowania z metali, tworzywa sztuczne 

i opakowania z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

- brązowy pojemnik z oznaczonym napisem „Bio”, z tym, że pojemnik może być pokryty 

kolorem brązowym i napisem „Bio” tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% 

zewnętrznej powierzchni pojemnika widocznej dla korzystających z pojemnika – 

z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów i odpadów zielonych, które są związane bezpośrednio z gospodarstwem 

domowym”. 
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4. § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego oraz drogach publicznych: 

1) worki z folii LDPE o pojemności minimalnej 60 L przeznaczone do selektywnej zbiórki 

metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru, oznaczone odpowiednim kolorem, 

zgodnie z rodzajem odpadu; 

2) pojemniki na popioły z palenisk gospodarstw domowych o pojemności minimalnej 110 L. 

Zaleca się stosowanie pojemników metalowych; 

3) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności minimalnej 

110 L; 

4) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) o pojemności minimalnej 

110 L; 

5) kontenery o pojemności minimalnej 5 m
3
 (KP5); 

6) kosze uliczne o pojemności minimalnej 10 L”. 

„2. Minimalna pojemność worków/pojemników przeznaczonych do selektywnego 

zbierania frakcji odpadów wynosi 30 L na 1 mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 

na bioodpady o pojemności 120 L oraz co najmniej 1 worek 120 L na pozostałe frakcje 

na każde gospodarstwo domowe”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2022 r. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Wojciech Wojdyński 

 


