
UCHWAŁA NR XXIV/89/2021 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad, wysokości i terminów dopłat gmin uczestników Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie 

Na podstawie §8 ust. 6 pkt 17 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w związku z art. 6r 
ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 69 ust. 1 i 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłaty gmin uczestników Związku Międzygminnego Eko Siódemka w Krotoszynie 
w następującej wysokości: 

Gmina Wysokość dopłaty  
w złotych 

Cieszków 146 800,00 
Kobylin 254 600,00 
Krotoszyn 1 271 000,00 
Sulmierzyce 89 600,00 
Zduny 238 000,00 

§ 2. 1. Terminy płatności wskazanych w paragrafie 1 kwot ustala się następująco: 

1) w jednej racie do dnia 15 października 2021r. albo 

2) w dwóch równych ratach: 

a) do dnia 15 października 2021r. – I rata; 

b) do dnia 15 listopada 2021r. – II rata. 

2. Wpłaty zostaną przekazane na rachunek bankowy Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" 50 1020 
2212 0000 5501 0333 7821 

3. Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat spowoduje naliczanie odsetek ustawowych od dnia wymagalności 
każdej raty do dnia zapłaty oraz stanowić będzie podstawę do wszczęcia przez Związek działań zmierzających do 
wyegzekwowania należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Brak jakiejkolwiek wpłaty w terminie 
do dnia 15 października 2021r. spowoduje naliczanie odsetek ustawowych od raty określonej w ust. 1 pkt 1) 
powyżej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie §8 ust. 6 pkt 17 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, 
Zgromadzenie Związku posiada wyłączną kompetencję do podejmowania uchwał  
w sprawie zasad, wysokości i terminów dopłat. Dopłaty te zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 5  
ww. Statutu stanowią dochody własne Związku.  
Mając na względzie: 
- art. 6r ust. 2da pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który 
stanowi, że rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących  
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki 
pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na 
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  
w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, lub celem jest obniżenie opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości, 
- fakt, że znacznie wzrosły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Związku Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie a środki 
pozyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczają na ich 
bieżące pokrywanie bez podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
Zgromadzenie Związku zobowiązane jest do podjęcia niniejszej uchwały określającej 
zasady, wysokość i terminy dopłat gmin uczestników Związku Międzygminnego  
„EKO SIÓDEMKA celem pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi i pośrednio celem niepodwyższania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości. Przy obliczaniu 
wysokości dopłat dla poszczególnych gmin uczestników Związku, przyjęto odpowiednio 
zasadę proporcjonalności do ilości mieszkańców gmin a określoną w statucie Związku  
w stosunku do rocznych składek członkowskich.   
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