
 

 

UCHWAŁA NR XX/177/20 

RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), art 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/144/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 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 (Wielk. z 2020 r. poz. 1705), §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W ramach świadczonych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i w 

zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Gmina i Miasto Odolanów wyposaża nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi w następujące worki jednorazowe służące do zbierania odpadów komunalnych: 

1) w worki o pojemności 80 l: biały na szkło bezbarwne, zielony na szkło kolorowe i brązowy na 

odpady ulegające biodegradacji; 

2) w worki o pojemności 120 l: żółty na metale i tworzywa sztuczne, niebieski na papier i makulaturę.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Janusz Szustkiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 lipca 2020 r.

Poz. 5789
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