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UCHWALA NR Vm/201/15
SEJMUCU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwea 2015 r.
w sprawie ztaiany uchwaty Nr XXV/441/12 Sejmika Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa wielkopolskiego na lata
2012-2017
Napodstawie art. 3Sust. 1 i ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 14grudnia2Q12r. o odpadach (Dz. U.z20l3 r., poz,
21 z pozn. zm.1J), Sejmik Wojewodztwa Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:
§ 1. Zmienia si§ uchwai^ Nr XXV/441/12 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego zdnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa wielkopolskiego na lata 2012-2017
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4431 z pozn. zm. } w ten sposob, ze pkt VII zalqpznika nr 2 do uchwaiy
otrzymuje brzmienie jak w zata^czniku do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si^ Zarzadowi Wojewodztwa Wielkopolskiego.
§3. Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszema wDzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Sejmika Wojewodztwa Wielkopolskiego
(-) Krzysztof Paszyk

^ Ztniany wymienionej ustawy zostaly opublikowane w Dz. IL z 2013 r., poz. 888 i poz. 1238; w 2014 r., poz. 695, poz.
1101 ipoz. 1322; z 2015 r. poz. 87 ipoz. 122
2)Zmiany wyrnienionej uchwaly zostaly opublikowane wDz.Urz,Woj. "Wielkopolskiego z2014r., poz. 2683, poz.
3256 i poz. 5389
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