
Uchwała Nr III/12/10 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5.11.2008 r.                      
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budow ą Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów  w Lulkowie”, zmienionej uchwałą Nr XXXII/216/09 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budow ą Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów   w Lulkowie” 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach 
uchwala co następuje: 
 

§ 1  
Zmienia się § 2 uchwały Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5.11.2008 r.   

sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”  i nadaje mu brzmienie: 

1. Wykonanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 planuje się na lata 2008 – 2015, 

przyjmując rok 2008 jako rok rozpoczęcia przedsięwzięcia. 

2. Planowana wartość przedsięwzięcia objętego POROZUMIENIEM 

MIĘDZYGMINNYM WYNOSI 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów 

złotych 00/100) 

3. Gmina i Miasto Pyzdry gwarantuje i zabezpiecza wkład własny na realizację 

przedsięwzięcia na lata 2008 – 2015 w wysokości 2.112.000,00 złotych (słownie: 

dwamilionystodwanaścietysięcyzłotych 00/100),  

w tym: 

• rok 2008 – 1.803,65 złotych, 

 słownie: tysiącosiemsettrzy złote 65/100, 

• rok 2009 – 15.247,98 złotych, 

 słownie: piętnaścietysięcydwieścieczterdzieścisiedemzłotych 98/100, 

• rok 2010 – 00,00 złotych, 

 słownie: zero złotych 00/100, 

• rok 2011 – 3.520,00 złotych, 

 słownie: trzytysiącepięćsetdwadzieścia złotych 00/100, 

• rok 2012 – 528 000,00 złotych, 
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 słownie: pięćsetdwadzieściaosiemtysięcyzłotych 00/100, 

• rok 2013 – 704.000,00 złotych, 

 słownie: siedemsetczterytysiącezłotych 00/100, 

• rok 2014 – 809.600,00 złotych, 

 słownie: osiemsetdziewięćtysięcysześćsetzłotych 00/100.” 

• rok 2015 – 49.828,37 złotych, 

 słownie: czterdzieścidziewięćtysięcyosiemsetdwadzieściaosiemzłotych 37/100.” 

 
§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Uchyla się uchwałę Nr XXXII/216/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2009 r. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Elżbieta Kłossowska 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


