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U C H W A Ł A    NR III/17/2019 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 19 lutego 2019 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego przez członka zgromadzenia dotyczącego 

uchwały nr II/15/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku 

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1-3 i art. 72 

ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994  

z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 2 pkt 14 i § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Wierzyca  

z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 3762 z późn. zm.),  

w wyniku ponownego rozpoznania sprawy, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Na skutek wniesionego w dniu 5 lutego 2019 roku przez członka Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca - Wójta Gminy Starogard Gdański sprzeciwu do uchwały  

nr II/15/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. 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 wyniku ponownego 

rozpoznania sprawy,  uznaje się wniesiony sprzeciw za niezasadny. 

2. W związku z wynikiem ponownego rozpoznania sprawy wskazanym w ust. 1, uchwała 

II/15/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. 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, jest uchwałą podlegającą 

wykonaniu w brzmieniu w niej określonym. 

 

§ 2. Do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpoznania sprawy sprzeciw nie 

przysługuje. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                              Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                 Grzegorz Piechowski 

 

 


