
 

 

UCHWAŁA NR IX/43/2013 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 23 października 2013 r. 

 w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/2013 w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez 

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. , poz. 391 z późn. zm) 

a także §6 ust. 1 pkt 7 w związku z §8 ust. 6 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

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

Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr VI/33/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 

18 lipca 2013r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „EKO 

SIÓDEMKA” w Krotoszynie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi, zmienionej uchwałą nr VIII/41/2013 z dnia 

20 sierpnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:  

1. uchyla się ust. 4 w § 1 uchwały nr VI/33/2013;  

2. § 3 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„2. Dowód uiszczenia opłaty będzie podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na usługę przedsiębiorcy 

realizującemu usługę odbioru odpadów.” 

§ 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 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 listopada 2013 r.

Poz. 6702
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