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4280
UCHWA£A Nr 12/2008 ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO OBRA"
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci
za odbiór odpadów na sk³adowiskach zarz¹dzanych przez Zwi¹zek Miêdzygminny Obra" w 2009 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008, zm.: Dz.U. z 2005
r. Nr 180, poz. 1495; Dz.U. z 2006 r. 114, poz. 1042), §7 ust.
1 Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra" (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 77, poz. 1029, ze zmianami)
uchwala siê co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê górn¹ stawkê op³at za sk³adowanie
zmieszanych odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci na sk³adowiskach zarz¹dzanych przez Zwi¹zek
Miêdzygminny Obra" w wysokoci 513,60 z³/tonê (brutto).

3. Ustala siê górn¹ stawkê op³at za sk³adowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny od osób fizycznych za odpady nie pochodz¹ce z
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, w wysokoci 197,95
z³/tonê(brutto).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra".
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie na zasadach okrelonych
w odrêbnych przepisach.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Miêdzygminnego
Obra"
(-) mgr Andrzej Rogozinski

2. Ustala siê górn¹ stawkê op³at za sk³adowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny od podmiotów gospodarczych w wysokoci 256,80
z³/tonê(brutto).

4281
UCHWA£A Nr 13/2008 ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO OBRA"
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia op³aty zrycza³towanej ponoszonej przez
w³acicieli nieruchomoci odpadów w gminie Wolsztyn

Na podstawie art. 6 lit. a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008, ze zmianami), §7
ust. l Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra" (Dz. Urz.
Woj.. Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 77, oz. 1029, ze zmianami) oraz uchwa³y nr XXXVII/305/97 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 16 padziernika 1997 r., w sprawie wiadczeñ

pieniê¿nych na finansowanie kosztów wywozu odpadów z
posesji uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê miesiêcznej op³aty zrycza³towanej
od osoby zamieszkuj¹cej w gminie Wolsztyn w wysokoci
5,50 z³ (brutto).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra".

