
 

 

Na początku grudnia Rada Gminy i Miasta Odolanów 

uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

 

Regulamin został uaktualniony i zweryfikowany po 3 latach funkcjonowania. W zakresie 

częstotliwości odbioru odpadów i popjemników nic dla mieszkańców się nie zmieniło. 

Najważniejsza zmiana nastąpiła w zakresie selektywnej zbiórki. Nadal obowiązują 4 

worki do zbierania odpadów segregowanych, ale rozszerzono możliwość wrzucania odpadów 

do worka żółtego. Worki żółte z poprzednimi napisami jak segregować odpady będą używane 

do wyczerpania zapasów. Od stycznia do żółtych worków/pojemników należy wrzucać: 

- butelki po napojach, po środkach chemii gospodarstwa 

domowego, 

 

- folie opakowaniowe, worki i reklamówki foliowe, 

- opakowania wielomateriałowe np. po mleku i napojach, 

- opakowania po artykułach spożywczych z tworzyw np. 

opakowania po jogurtach, margarynie, 

- puszki po napojach i konserwach, 

- drobny złom żelazny i drobny złom metali kolorowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 

Odolanów 

 

 

 

Od stycznia nie należy już przyklejać kodów – naklejek na worki do segregacji odpadów 

komunalnych. Kody zostały wycofane i nie będą już dostarczane do mieszkańców. 

 

 

 

Informacja na rok 2016: przypominamy, że jeżeli nie ma zmiany ilości osób to nie ma obowiązku 

składania nowej deklaracji „śmieciowej”. Obowiązuje deklaracja już złożona. Wysokość opłat nie 

ulega zmianie. Termin płatności do 15 dnia danego miesiąca. Numery kont indywidualnych pozostają 

bez zmian. Opłatę można uiszczać w kasie urzędu, u sołtysów lub przelewem na indywidualny numer 

konta bankowego. 

 



 

 

Przypominamy, że jest już udostępniony dla mieszkańców naszej gminy 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

 

 

 

Ideą tworzenia Pszoków jest danie możliwości pozbywania się odpadów komunalnych, tzw. 

problemowych, których nie możemy wystawić w dniach odbioru odpadów zmieszanych  

i selektywnych, czyli np.: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble, zużyte opony, 

styropian, odpady zielone, baterie, przeterminowane leki, odpady budowlane i poremontowe. 

Odpady te przyjmowane są za darmo z wyjątkiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz przeterminowane lekarstwa? Nie wiesz co z nimi zrobić. 

Przyjdź do aptek – postawiliśmy pojemniki. 

Przeterminowane leki to problematyczne odpady, które nie mogą być wrzucane do 

pojemników na odpady zmieszane. Nie zajmują dużo miejsca, ale ich skład chemiczny 

powoduje, że są niebezpieczne dla środowiska. Apteki to najlepsze miejsce do oddania tego 

typu odpadów, na terenie naszej gminy można to zrobić w 2 miejscach: 

 Apteka Viva, Jarosław Gola, Odolanów, ul. Krotoszyńska 50, 

 Apteka Gimnazjalna, Krystyna Kuświk, Iwona Franka sp. j., Odolanów, ul. Gimnazjalna 8. 

 

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI PROBLEMOWYMI, KTÓRYCH NIE MOŻEMY 

WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE I WORKÓW NA 

SEGREGACJĘ? 

 

 

 
Miejsce: ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp. 

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek : 7-15 

sobota: 8-12 

Wyjątek  

W przypadku odpadów budowlano-rozbiórkowych, nieodpłatnie przyjmowane będą 

jednorodne odpady budowlano-remontowe w postaci gruzu betonowego i ceglanego w ilości 

do 4 ton rocznie na gospodarstwo domowe.  

W przypadku przekazania ww. odpadów w ilości powyżej  

4 ton, właściciel nieruchomości będzie obciążony dodatkowymi opłatami, które będzie trzeba 

uiścić do firmy obsługującej Pszoka zgodnie z cennikiem firmy. 

PRZETERMINOWANE LEKI 

 

 


