
UCHWAŁA NR VI/37/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2015r., poz. 1515), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat (z VAT) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” za usługi odbioru odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny w wysokości:

– za pojemnik / worek o pojemności 120 l:  30,00 zł,

- za pojemnik o pojemności 240 l:  58,00 zł,

- za pojemnik o pojemności 770 l:  176,00 zł,

- za pojemnik o pojemności 1100 l:  204,00 zł,

- za pojemnik (kontener) o pojemności 7000 l (KP7):  980,00 zł,

- za pojemnik (kontener) o pojemności 10 000 l (KP10):  1400,00 zł.

2. Ustala się górną stawkę opłat (z VAT) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” za usługi odbioru odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny w wysokości:.

– za pojemnik / worek o pojemności 120 l:  40,00 zł,

- za pojemnik o pojemności 240 l:  80,00 zł,

- za pojemnik o pojemności 770 l:  246,00 zł,

- za pojemnik o pojemności 1100 l:  346,00 zł,

- za pojemnik (kontener) o pojemności 7000 l (KP7):  1400,00 zł,

- za pojemnik (kontener) o pojemności 10 000 l (KP10):  2 000,00 zł.

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r.

 

Zastępca Przewodniczącego 
Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego "EKO 

SIÓDEMKA"

Tomasz Chudy
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UZASADNIENIE

W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku uchwały w sprawie zmiany uchwały w

sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

położonych na terenie gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, na których nie

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na mocy której z w/w nieruchomości

wyłączone zostały nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

w tym rodzinne ogrody działkowe, o których mowa w ustawie  z 13 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2014

poz. 40)”, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
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