
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/307/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), Rada Miejska w  Kole 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/285/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się 

następującą zmianę: § 3  w dotychczasowym brzmieniu: 

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą 

obowiązywania od 1 kwietnia 2017 r.”. 

otrzymuje aktualnie brzmienie: 

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą 

obowiązywania od 1 lipca 2017 r.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą 

obowiązywania od 1 lipca 2017 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole 

(-) Artur Szafrański 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 7788
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