UCHWAŁA NR XI/51/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 25 marca 2013r. nr IX/47/2013 zmienionej
uchwałami Zgromadzenia Związku dnia 1 października 2012r. nr V/22/2012 oraz z dnia 12 listopada 2012r.
nr VI/29/2012 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i § 6 ust. 2 lit a) statutu Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 1454) Zgromadzenie
Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasową treść uchwały Zgromadzenia Związku „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 25 marca
2013r. nr IX/47/2013 zmienionej uchwałami Zgromadzenia Związku „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 1 października
2012r. nr V/22/2012 oraz uchwałą z dnia 12 listopada 2012r. nr VI/29/2012 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten sposób, że dodaje się ust.12 w § 1 uchwały o następującym
brzmieniu :
„12. Związek jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości w pojemniki
i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie utrzymywać te pojemniki w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich czyszczenie i odkażanie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. .
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