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UCHWAŁA NR XL/260/2022 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 – 3d  

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 30 sierpnia 2021 r. poz. 6579) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorca 

wykonujący usługę odbioru odpadów komunalnych zapewni worki do selektywnej 

zbiórki następujących frakcji: metali i tworzyw sztucznych (żółty worek), papieru 

(niebieski worek) oraz szkła (zielony worek). Dodatkowo, na terenach 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, przedsiębiorca wykonujący 

usługę odbioru odpadów komunalnych zapewni worki na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne (czarny worek) oraz odpady ulegające 

biodegradacji (brązowy worek)”. 

2. § 3 ust. 3 uchyla się. 

§ 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 
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