


W celu wspólnej realizacji wybranych zadań publicznych

gmin, reprezentacji i obrony wspólnych interesów w tym

zakresie – działając na podstawie stosownych przepisów

Gminy: Przemęt, Siedlec, Wolsztyn w 2000 roku powołały

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  

„OBRA”„OBRA”

który został zarejestrowany w rejestrze MSWiA w dniu

27.10.2000 pod poz. 208 . Statut Związku został

opublikowany w dniu 7.11.2000r. a jego ostatnie zmiany w

dniu 25.10.2008 r.



Cel i zadania Związku

§ 6 

Celem związku jest zapewnienie warunków niezbędnych do utrzymania

czystości i porządku na terenie uczestników.

§ 7

Zadania Związku obejmują w szczególności:

1.tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania

odpadów przydatnych do wykorzystywania oraz współdziałania z

jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie ijednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i

zagospodarowanie tego rodzaju odpadów,

2.budowę i eksploatację zakładu utylizacji,

3.gospodarowanie dostarczonymi na składowisko odpadami

komunalnymi,

4.sprzedaż pozyskanych surowców wtórnych,

5.świadczenie innych usług na rzecz uczestników oraz na rzecz innych

osób,



6. pozyskiwanie na realizację zadań Związku środków z zewnątrz,

7. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zadań

Związku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

8. załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej

powierzonych przez gminy a wynikających z ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628

ze zmianami), ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku

Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) i innych ustaw.





Gminy podjęły zgodne uchwałyGminy podjęły zgodne uchwały::

1.Nr. XII/85/07Rady 1.Nr. XII/85/07Rady GminyGminy SiedlecSiedlec z z dniadnia 20 20 listopadalistopada 2007 2007 rokuroku

2.XIV/95/2007 2.XIV/95/2007 RadyRady MiejskiejMiejskiej w w WolsztynieWolsztynie z z dniadnia 31 31 październikapaździernika

2007 2007 rokuroku

3.XIII/93/07 3.XIII/93/07 RadyRady GminyGminy PrzemętPrzemęt z z dniadnia 22 22 listopadalistopada 2007 2007 rokuroku

ww sprawiesprawie

upoważnieniaupoważnienia ZarząduZarządu ZwiązkuZwiązku MiMięędzygminegodzygminego „„ObraObra” do ” do 

załatwieniazałatwienia indywidualnychindywidualnych sprawspraw z z zakresuzakresu adminadminiissttracjiracji publicznejpublicznej, , 

powierzonych powierzonych ZwiązkowiZwiązkowi



Priorytety działania na 2010 r.

--Zakończenie rekultywacji składowiska w KopanicyZakończenie rekultywacji składowiska w Kopanicy

-- Wyegzekwowanie obowiązku zawarcia umów na wywóz Wyegzekwowanie obowiązku zawarcia umów na wywóz 
odpadów przez osoby fizyczne i podmioty gospodarczeodpadów przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze

-- Opracowanie nowych zasad pozyskiwania surowców wtórnych, Opracowanie nowych zasad pozyskiwania surowców wtórnych, -- Opracowanie nowych zasad pozyskiwania surowców wtórnych, Opracowanie nowych zasad pozyskiwania surowców wtórnych, 
powiązanie z systemem odpłatności, powiązanie z systemem odpłatności, który co do który co do zasad powinien zasad powinien 
być spójnybyć spójny

-- Przygotowanie programu pilotażowego dot. zbiórki odpadów Przygotowanie programu pilotażowego dot. zbiórki odpadów 
biodegradowalnychbiodegradowalnych

-- Wydanie kalendarza odpadowego z funkcją edukacyjnąWydanie kalendarza odpadowego z funkcją edukacyjną



-- UjednolicenieUjednolicenie zapisówzapisów ww uchwałachuchwałach dotdot.. utrzymaniautrzymania

porządkuporządku ii czystościczystości ww gminachgminach –– uczestnikachuczestnikach ZMOZMO

-- DziałaniaDziałania nana rzeczrzecz wykorzystaniawykorzystania pojemnościpojemności

eksploatowanycheksploatowanych składowiskskładowisk // PowodowoPowodowo ii SiekówkoSiekówko //

-- RealizacjaRealizacja programuprogramu usuwaniausuwania wyrobówwyrobów

zawierającychzawierających azbestazbest

-- WdrożenieWdrożenie systemusystemu indywidualnychindywidualnych kompostownikówkompostowników-- WdrożenieWdrożenie systemusystemu indywidualnychindywidualnych kompostownikówkompostowników



SSkładowiskkładowiskoo odpadówodpadów w w 

PowodowPowodowieie
















