
 

 

UCHWAŁA NR VIII/40/2013 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 20 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 6k i 6 j ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, 

art. 40 i art. 41 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 6 ust. 1 pkt 5) oraz § 8 ust. 6 pkt 4) Statutu Związku EKO SIÓDEMKA 

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 3013) Zgromadzenie Związku 

Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Zmienia się treść załącznika - oświadczenia na potrzeby zastosowania obniżenia opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2) uchwały Zgromadzenia 

Związku EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności nr V/27/2013 z dnia 

28 czerwca 2013r.  

2. Zmieniony wzór oświadczenia na potrzeby zastosowania obniżenia opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

w Krotoszynie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

(-) Bernard Jasiński 
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